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Setembro Amarelo 

 
 
O Setembro Amarelo é a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Se-
gundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 11 mil casos de suicídio por ano. Apesar do 
número elevado de casos, falar sobre isso ainda é um tabu. A falta de informação pode fazer 
com que pais, amigos, professores e outras pessoas próximas tenham dificuldade em identificar 
sinais e oferecer ajuda. 
 
Durante o mês de setembro, alguns eventos abordarão o tema do suicídio. 
 
 

Na hora do adeus 
Casa de Cultura Laura Alvim 
Av. Vieira Souto, 176, Ipanema 
INGRESSO: R$20 (meia), no site Ingresso Rápido 
CLASSIFICAÇÃO 12 ANOS 

 
Sessões dias 18/09 (quarta), 19/09 (quinta), 25/09 (quarta) e 26/09 (quinta), às 20h. 
 
Dirigidos por Daniel Dias da Silva, os atores Marcus Tardin 
e Kenny Alberti falam sobre temas delicados como culpa, 
depressão e suicídio, de forma leve e bem-humorada, com 
mensagens de força, encorajamento e superação. Após um 
acontecimento trágico, que transforma para sempre a vida 
de um jovem casal, um último encontro se estabelece. Com 
amor, dor e superação percebem que a vida precisa ser re-
feita, redirecionada, só que agora por uma outra perspec-
tiva. Após as apresentações haverá um breve bate-papo 
com a plateia para criar um diálogo aberto e coletivo sobre 
os assuntos abordados. 
 
 

Conversa sobre suicídio 
Casa de Saúde Saint Roman (Centro de Estudos) 
Rua Almirante Alexandrino, 1342-1368, Santa Teresa 
GRATUITO 
Inscrições pelos telefones 3861-8100/8127/8128 e 8148 

 
O evento será coordenado pelo psiquiatra Ricardo Patitucci, vice-diretor clínico da casa de 
saúde, e contará com a presença da psicóloga Juliana Bohmgahrem e do psiquiatra e gastro 
Daniel Contarini.  

24/09 

18 a 
26/09 
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“Como vai você?” – bate-papo com o Centro de Valori-
zação à Vida 
Colégio Ao Cubo (várias unidades) 
GRATUITO 
INSCRIÇÃO NA SECRETARIA DAS ESCOLAS 

 
O Colégio Ao Cubo vai fazer três sessões de palestras, em parceria com o Centro de Valori-
zação à Vida (CVV). Os encontros vão acontecer nas unidades Tijuca, Barra e Recreio. As 
palestras são gratuitas e para participar basta se inscrever na secretaria da unidade. 
 
Dia 24 de setembro (terça), 14h30min 
Colégio Ao Cubo Tijuca 
Rua Professor Gabizo, 334, Tijuca 
 
Dia 25 de setembro (quarta), 14h30min 
Colégio Ao Cubo Barra 
Avenida Ministro Ivan Lins, 650, Barra da Tijuca 
 
Dia 26 de setembro (quinta), 14h30min 
Colégio Ao Cubo Recreio 
Rua Coronel João Olintho, 460, Recreio 
 
  

24, 25 e 
26/09 
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Sobre o CVV 
 
O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma associação civil sem fins lucrativos, que presta 
serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas 
que precisam de ajuda.  
 
Quando você entra em contato com o CVV, você é atendido por um voluntário, com respeito, 
anonimato, e que guardará estrito sigilo sobre tudo que for dito. Os voluntários são treinados 
para conversar com todas as pessoa que procuram ajuda e apoio emocional. 
 
É possível entrar em contato com a associação pelo telefone 188 (de graça, 24 horas por dia), 
por carta ou pessoalmente em um dos postos de atendimento (consulte abaixo os endereços) 
ou pelo site www.cvv.org.br. 
 
 
Postos de Atendimento CVV 
 
Rio de Janeiro 

 
1. Centro 

Rua Leandro Martins, nº 22, sala 707 
Horário: 24 horas 

 
2. Copacabana  

Rua Barata Ribeiro, 489 
Horário: diariamente, das 7 às 23h 

 
3. Maracanã 

Rua Francisco Xavier, 524, sala T-089 (térreo) 
Horário: de segunda a sexta, de 19 às 22h 

 
4. Bangu 

Rua Doze de Fevereiro, 94 
Horário: diariamente, das 15 às 19h 

 
5. Barra da Tijuca 

Av. Das Américas, 700, subsolo (no estacionamento do Shopping Citta America) 
Horário: diariamente, 7h às 23h  

 
Niterói 
 

1. Centro 
Rua Coronel Gomes Machado, 140, sobreloja 
Horário: diariamente, das 19 às 22 h  

 
2. Piratininga 

Av. Francelino Barcellos, 333, Qd. 158, L 05 A, fundos 
Horário: diariamente, das 15 às 19h 
 

http://www.cvv.org.br/
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São Gonçalo 
 
Rua Dr. Nilo Peçanha, 320 - Estrela do Norte 
Horário: diariamente, das 19 às 23h 
 
Também em São Gonçalo, é possível conseguir atendimento de apoio emocional gratuito, no 
campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), localizada na Rua Francisco Por-
tela, 1470, no bairro Patronato. O atendimento oferecido no local é voltado às vítimas e 
familiares que perderam entes queridos. Os encontros são semanais e acontecem sempre às 
segundas, das 10h às 12h, no bloco C, sala 403. 
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Música 

 
 

Tributo a Legião Urbana com a Banda Cyrus  
20h 
Lona Cultural Carlos Zéfiro. 
Estrada Marechal Alencastro, 4113 – Anchieta 
INGRESSO: R$ 10 (meia) 

 
A Banda Cyrus vem mais uma vez a Anchieta com um super tributo para celebrar uma das 
maiores bandas do Brasil. Venha dançar, cantar e curtir os maiores sucessos da Legião Urbana 
com a gente. 
 
 

Grupo Arruda e Samba Que Elas Querem  
19h30min 
Centro Cultural Imperator | Rua Dias da Cruz, 170, Méier 
INGRESSO: R$ 20 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO: 16 ANOS 

 
O Projeto Encontro das Rodas no Samba do Imperator vem para mostrar as rodas de samba 
que acontecem pela cidade, sua diversidade de músicos talentosos e como cada roda é única 
e faz a diferença com sua pegada rítmica e levada dos tons diferenciados. Em setembro, a 
roda receberá o Grupo Arruda e o Samba Que Elas Querem. Grupo Arruda, além de fazer 
releituras de grandes pérolas do samba e da MPB, apresenta músicas próprias, de seu CD. O 
Samba Que Elas Querem é uma roda organizada por mulheres musicistas que nasceu de um 
desejo de protagonizar o sexo feminino no cenário do samba. Um movimento de motivação e 
representação feminina dentro da música. 
 
 

Orquestra Juiz de Fora apresenta “Orquestra em Família: 
Trilhas de Filmes e Séries” 
18h 
Cidade das Artes | Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca 
INGRESSO: R$ 20 (meia) 

 
Uma viagem ao mundo mágico da ficção e fantasia, com canções dos mais diversos sucessos 
que marcaram época em diferentes gerações nas telas dos cinemas com temas que vão de “O 
Rei Leão” a “Harry Potter”, passando por “Piratas do Caribe”, o clássico Star Wars e muito 
mais. Um verdadeiro espetáculo para os amantes do cinema e suas belas trilhas sonoras. 
 
 

21/09 
sáb 

29/09 
dom 

26/09 
qui 
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Orquestra de Cordas da Grota OCG Convida 2019 
17h 
Teatro Municipal de Niterói 
Rua Quinze de Novembro, 35 
INGRESSO: R$ 10 (meia) 

 
O OCG Convida surgiu da ideia de reunir músicos da Orquestra de Cordas da Grota com 
artistas da cidade de Niterói, no intuito de fortalecer o intercâmbio artístico e parcerias. A 
primeira edição do espetáculo contou com a participação das bandas niteroienses Bloody 
Mary, Negros e Vozes e Eduardo Camacho, além de músicos do próprio Espaço Cultural da 
Grota. O espetáculo de 90 minutos iniciará com a OCG trazendo ao palco peças eruditas com 
uma nova roupagem. Todo o repertório passará por gêneros musicais que irão do Rock’n Roll 
ao Samba. 
  

29/09 
dom 
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Cinema 
 
 

Aniversário Reserva Cultural Niterói 
Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói 
Sessões 2D: R$14 (inteira) e R$7 (meia) 
Sessões 3D: R$16 (inteira) e R$8 (meia) 
 

 
Setembro é o mês de aniversário do Reserva Cultural Niterói! E para você comemorar também, 
durante o mês de setembro todas as sessões de segundas e terças estarão com valores espe-
ciais! Confira a programação completa em: https://www.reservacultural.com.br/niteroi 
 
OBS.: A promoção não se aplica a dias de feriados. Usando o Programa Fidelidade Reserva, 
você acumula pontos para trocar por ingressos. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Até 
30/09 

https://www.reservacultural.com.br/niteroi
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Exposições
 
 

Da Linha, O Fio 
Espaço Cultural BNDES 
Avenida Chile, 100 – Centro 
ENTRADA GRATUITA  
 

A mostra apresenta um panorama recente da arte brasileira, abordando as noções de “linha” 
e “fio” como tema. A partir da ideia de fiar – transformar linhas em fios –, as obras são 
expostas de forma complementar, estabelecendo um modo de interação entre si e com o es-
paço. O visitante é convidado a refletir não somente sobre a expressão gráfica da linha, mas 
também sobre como o fio, ao ganhar o espaço real, transforma-se em novo material ou suporte. 
Ao reunir bordados, esculturas, instalações, pinturas, desenhos, fotografias, vídeos e objetos, 
“Da Linha, O Fio” apresenta uma possibilidade de compreender linha e fio como elementos 
nas artes visuais, destacando sua condição poética nas imagens e apontando para um novo 
meio de significação no pensamento artístico contemporâneo. 
 
 

13ª Primavera de Museus no Museu Aeroespacial 
Museu Aeroespacial (MUSAL) 
Av. Marechal Fontenele, 2000 - Campo dos Afonsos 
ENTRADA GRATUITA (contribuição opcional de 1kg de alimento) 
 

 
Os visitantes do MUSAL poderão conferir uma extensa programação,  que conta com exposi-
ção do Acervo Histórico do MUSAL, visitação às aeronaves, paraquedismo, exposição de ul-
traleves, aeromodelismo, oficinas e atividades infantis, balonismo, demonstrações operacionais 
de Unidades Aéreas da Força Aérea Brasileira, além da participação de Instituições Assisten-
ciais e Educacionais, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal do Rio de Janeiro, as 
quais abrilhantarão um evento organizado com carinho para o público visitante. A entrada 
para o evento será gratuita, contudo o MUSAL convida o público a levar 1kg de alimento não-
perecível para ser doado ao Instituto Casa Viva, uma Organização que atua em atendimento 
às necessidades da população mais carente. 
 
 

Pau, corda, cores e (re)invenções: instrumentos e artesa-
natos do carimbo 
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular  
Rua do Catete, 179 e 181, Catete 
ENTRADA GRATUITA 

 
Patrimônio Cultural do Brasil desde 2014, o Carimbó é tema de exposição no Centro Nacional 
de Folclore e Cultura Popular do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CNFCP-
Iphan), até o dia 22 de setembro. Com o nome Pau, corda, cores e (re) invenções: instrumentos 

Até 
20/09 

21/09 e 
22/09 

Até 
22/09 
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e artesanatos do carimbó, a mostra apresenta referências sobre a forma de expressão que 
envolve múltiplas linguagens, como a dança, a indumentária, o canto, o ritmo, a culinária e 
produção artesanal, e fica disponível para visitação gratuita na Sala do Artista Popular (SAP). 
 
 

Piauí, entre Anjos e Palmeiras 
Museu Janete Costa de Arte Popular 
Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói 
ENTRADA FRANCA 
 

 
A exposição, com curadoria de Jorge Mendes e direção de Daniela Magalhães, celebra o 
estado do Piauí através dos artistas santeiros Mestres Dezinho, Expedito e Cornélio. Aqui eles 
apresentam seus anjos, seres alados, que despertam a vontade de voar mais alto, sem amar-
ras, nas asas da liberdade; através das Carnaúbas, Babaçus e Buritis. A exposição também 
homenageará a capital Teresina, sua 'cajuína cristalina' e seu 'anjo torto', o poeta Torquato 
Neto, um dos criadores do Tropicalismo. 
 
 

Festival de Esculturas do Rio 
Museu Nacional de Belas Artes 
Avenida Rio Branco, 199, Cinelândia 
ENTRADA: R$ 4 (MEIA) 
GRATUITA AOS DOMINGOS 

 
Em sua quarta edição, o Festival de Esculturas do Rio reúne algumas instituições culturais da 
cidade. Tendo por objetivo promover o intercâmbio entre artistas de diversas gerações, ori-
gens e linguagens e oferecer ao público um grande passeio por sensações visuais, táteis e 
sonoras, proporcionadas pelas esculturas e instalações apresentadas. 
 
 

Exposição Bossa e Jazz, por Cristina Granato 
Centro Cultural Imperator 
Rua Dias da Cruz, 170 – Méier 
ENTRADA GRATUITA 
 

A fotógrafa e jornalista Cristina Granato tem construído, ao longo de 35 anos, uma carreira 
de sucesso no jornalismo cultural. Em 2011, lançou seu primeiro livro de fotografia “Um olhar 
na música Popular Brasileira”, com 360 fotos que contam parte da história da MPB. Agora, 
Cristina apresenta a exposição Bossa & Jazz que reúne momentos únicos de cantores, compo-
sitores e músicos da bossa nova e do jazz brasileiro. Seu riquíssimo acervo, formado durante 
sua vida profissional, somam um milhão de imagens sobre cultura. Na mostra, estão seleciona-
das 33 fotos de artistas que contribuíram para o sucesso e a memória da bossa nova e do 
jazz como expressões únicas da música brasileira. 
 
 

Até 
22/09 

Até 
25/09 

Até 
22/09 
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Exposição de artistas da Associação dos Pintores com a 
Boca e os Pés 
Cidade das Artes 
Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca 
ENTRADA FRANCA 

Associação que acontece no país. 
 
A mostra reunirá o principal acervo da Associação de Pintores com a Boca e os Pés (APBP), 
com obras de 35 artistas estrangeiros, vindos de França, Inglaterra, Alemanha, Japão, China, 
Austrália, entre outros países. Também serão expostos trabalhos de 17 brasileiros, dos quais 
15 são de artistas do Rio de Janeiro e dois do estado de São Paulo. No dia 24 de setembro, 
haverá a abertura oficial da exposição para convidados, com demonstrações de pintura ao 
vivo, a partir das 19h. O público poderá conferir os trabalhos de 25 a 27 de setembro. 
 
 

Museum of Me  
Centro Cultural Banco do Brasil  
Rua Primeiro de Março, 66 - Centro 
ENTRADA GRATUITA 
 

Em um cubo imersivo, revestido com displays de LCD que materializam a própria existência 
digital, ocorre a instalação “Museum of Me”. A partir de dados compartilhados pelo usuário 
nas mídias sociais, a instalação cria e projeta o DNA digital em dezenas de telas de diversos 
tamanhos. As fotos são acompanhadas de sons, hashtags e leitura de legendas, geradas a 
partir de inteligência artificial. A cada indivíduo ou grupo de até quatro pessoas, uma nova 
experiência é construída. A apresentação tem duração de um minuto e pode ser compartilhada 
nas redes sociais dos visitantes. Ao fim da exibição, fica a sensação de que poderia ter sido 
um sonho. 
 
 

Rosana Paulino: A Costura da Memória 
Museu de Arte do Rio 
Praça Mauá, 5 – Centro 
MEIA-ENTRADA R$ 10,00 
GRATUITO ÀS TERÇAS 

 
A maior individual de Rosana Paulino já realizada no Brasil chega ao Rio com 140 obras, 
produzidas ao longo dos seus 25 anos de carreira. Assinada por Valéria Piccoli e Pedro Nery, 
a mostra reúne esculturas, instalações, gravuras, desenhos e outros suportes, que evidenciam a 
busca da artista no enfrentamento com questões sociais, destacando o lugar da mulher negra 
na sociedade brasileira. Os trabalhos, feitos entre 1993 e 2018, mostram que sua produção 
tem abordado situações decorrentes do racismo e dos estigmas deixados pela escravidão. 
 
 

Até 
29/09 

Até 
29/09 

25/09 a 
27/09 
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100 anos do ritmista Jackson do Pandeiro 
Sala Carlos Couto – Teatro Municipal de Niterói 
Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói  
ENTRADA GRATUITA 
 

 
José Gomes Filho, o Jackson do Pandeiro, completaria 100 anos de idade em 31 de agosto. 
Para homenagear um dos nomes mais importantes da história da música brasileira, a Sala 
Carlos Couto expõe, durante agosto e setembro, fotografias e vinis que contam um pouco da 
história do cantor, compositor, instrumentista e ritmista. Confira! 
 
 
  

Até 
30/09 
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Teatro 
 
 

A Cor Púrpura - O Musical 
Cidade das Artes 
Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca 
INGRESSOS: a partir de R$ 25 (meia) no site Ingresso Rápido 
CLASSIFICAÇÃO 12 ANOS 

 
Sessões: sábados às 17h e 20h30; domingos às 17h. 
 
A Cor Púrpura é uma saga familiar inspiradora que conta a história de uma mulher que, atra-
vés do amor, encontra a força para triunfar sobre a adversidade e descobrir sua voz no 
mundo. Por trás da história de Celie, há uma crítica à relação entre homens e mulheres, ao 
poder dado ao homem em uma sociedade que ainda luta por igualdade entre gêneros, etnias 
e classes sociais. Um espetáculo que retrata um pedaço do mundo no início do século XX, mas 
que nos mostra a atualidade dessas questões. No elenco, enormes talentos do teatro musical 
brasileiro como Letícia Soares, Sérgio Menezes, Lilian Valeska, Flavia Santana, Jorge Maia, 
entre outros. 
 
 

Poliana, o Musical  
Theatro Bangu Shopping | Rua Fonseca, 240, Bangu 
INGRESSOS: a partir de R$ 20 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO LIVRE 
 

Sessões: sábados e domingos, às 16h. 
 
Com roteiro adaptado do clássico “Poliana”, escrito em 1913 pela escritora inglesa Eleanor 
H. Porter, o espetáculo teatral infantil “Poliana, o Musical”, traz uma releitura contemporânea 
que despertará interesse das crianças pela abordagem de temas relacionados à educação, 
respeito ao próximo e o amor em família. A estória da menina Pollyanna trará muita emoção 
para crianças e adultos, onde contará as aventuras da pequena órfã que procura extrair algo 
de bom e positivo em tudo, mesmo nas coisas aparentemente mais desagradáveis. Pollyanna 
passa a ter amizade com todos da cidade, tornando-os felizes, mas um acontecimento trará 
suspense e emoção até o final da peça. 
 
 

Festival de Teatro Niterói em Cena 
Teatro Popular de Niterói 
Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói 
ENTRADA GRATUITA 
 

 
De 17 a 29 de setembro de 2019, a cidade de Niterói receberá o 12 º Niterói em Cena – 
Festival de Teatro, que trará peças nacionais e internacionais (palco e rua), cenas curtas, ofi-
cinas, debates, tudo GRATUITAMENTE! O festival contará com quatro mostras: a Mostra Adulta 

06/09 a 
03/11 

14/09 a 
22/09 

17/09 a 
29/09 
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de Peças, a Mostra Infanto Juvenil de Peças, a Mostra Artistas de Rua e a tradicional Mostra 
Cenas Curtas. Os espetáculos teatrais acontecerão no Teatro Popular Oscar Niemeyer, sempre 
às 20h, de terça a domingo, durante as duas semanas do festival. A Mostra Artistas de Rua 
acontecerá em horários variados pelas ruas e praças da Zona Norte de Niterói.  
 
O Niterói em Cena também oferecerá as Atividades Formativas, oficinas ministradas por gran-
des nomes do Teatro Brasileiro, que tem por finalidade nutrir a classe teatral da cidade, e das 
cidades vizinhas como São Gonçalo e Itaboraí, de experiências artísticas com os mestres do 
teatro de nosso tempo. 
 
 
 

Esquete teatral Conferência Sinistra (sessões acessíveis) 
Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz 
Av. Brasil, 4365 – Manguinhos 
ENTRADA GRATUITA 
CLASSIFICAÇÃO 10 ANOS 

 
Sessões: dia 19/9 (quinta), às 13h30; dia 21/9 (sábado), às 11h. 
 
O que acontece quando as doenças se encontram para bater um papo? Uma "Conferência 
Sinistra"! Febre amarela, peste bubônica e varíola, principais doenças que assolavam o Rio de 
Janeiro no início do século XX, viram personagens desta intervenção teatral e, de forma bem-
humorada, conversam sobre os males que causam à saúde e as medidas de combate lideradas 
pelo sanitarista Oswaldo Cruz. O público é convidado a discutir sobre as obras do passado à 
luz de seu contexto histórico e refletir sobre fatos atuais. As sessões acontecem no espaço 
Epidauro e contarão com intérpretes de Libras. 
 
 

Vale Night 
Teatro Municipal Café Pequeno 
Av. Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon 
INGRESSOS: R$ 25 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO 12 ANOS 

 
Sessões: sábado e domingo, às 20h. 
 
O que acontece quando três mães de bebês, que se conhecem apenas por um grupo de what-
saap, com vidas, histórias e expectativas distintas, se encontram no mundo real? A partir daí, 
tem início a comédia dramática Vale Night, que estreia nova temporada, dia 7 de setembro, 
no Teatro Café Pequeno, no Leblon. Com texto de Renata Mizrahi e direção de Renata e 
Priscila Vidca, o espetáculo parte da maternidade para refletir sobre temas mais abrangentes 
como a sororidade e opressão feminina e leva à cena, de maneira leve, a pressão que a 
mulher sofre ao se tornar mãe e a solidão sentida, mas muitas vezes calada e ofuscada nas 
redes sociais. 

19/09 e 
21/09 

21/09 e 
22/09 
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A história do príncipe que nasceu azul 
Teatro Glaucio Gill 
Praça Cardeal Arcoverde, s/n – Copacabana 
INGRESSOS: R$ 20 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 
Sessões: sábados e domingos, às 16h. 
 
O Reino Branco estava em festa. Suas lindas ruas brancas, seu céu branco, pássaros brancos, 
campos brancos e árvores brancas aguardavam ansiosamente a chegada do Príncipe Alvinho, 
filho do Rei Alvo e Rainha Branca. A cegonha fez sua entrega, e, para o espanto da realeza, 
Alvinho era azul! Esconderam o Príncipe no castelo, e, dia após dia, tentavam arrumar uma 
forma de torná-lo branco, como todos. Mas Alvinho cresceu cada vez mais azul, e, junto com 
ele, todas as suas inquietações e perguntas sobre como era a vida fora do castelo, e muito 
além: como era a vida do outro lado dos altos muros da cidade. Uma aventura sobre as 
diferenças e liberdade, junto deste Príncipe determinado a ser feliz! 
 
 

Ombela 
Teatro Oi Futuro 
Rua Dois de Dezembro, 63 - Flamengo  
INGRESSOS: R$ 10 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 
Sessões: sábados e domingos, às 16h. 
 
A peça é baseada no livro homônimo do poeta e escritor ango-
lano Ondjaki. Conta a história de uma deusa menina e africana, 
a deusa das chuvas, que está começando a entender os seus 
sentimentos, a diferença entre alegria e tristeza. Ao chorar, ela 
se questiona para onde vão suas lágrimas. O pai de Ombela 
explica que sentir as emoções faz parte da evolução. O que ela 
não sabe é que suas lágrimas dão origem aos nossos mares e 
rios, e muitas perguntas seguem na sua cabeça. Junto com a in-
separável amiga, uma rã, ela vai descobrir a importância desse 
fenômeno que se chama chuva e ensinará para o pai tudo o que 
aprendeu em sua jornada. A ideia do espetáculo é reforçar todos os valores apontados por 
Ondjaki em sua obra, conscientizando o púbico, de forma lúdica e realista, de que a preser-
vação do nosso planeta é urgente. 
 
 
  

Até 
20/10 

Até 
29/09 
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Dança 
 
 

Solano – Vento forte africano 
Teatro Dulcina 
Rua Alcindo Guanabara, 17, Centro 
ENTRADA: R$ 15 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS 

 
Sessões: sexta, sábado e domingo, 19h. 
 
Música, canto, dança e sapateado são algumas das atrações que o público vai encontrar no 
espetáculo “Solano – Vento forte africano”, em cartaz no Teatro Dulcina, no Centro do Rio. A 
montagem reflete um pouco do lado humano, artístico e político do poeta pernambucano Fran-
cisco Solano Trindade. Solano desenvolveu sua múltipla potencialidade artística com o olhar 
sempre voltado à realidade do negro brasileiro. 
 
 

Ballet Coppelia 
Theatro Municipal 
Praça Floriano, s/nº, Cinelândia 
ENTRADA: a partir de R$ 10 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 
Sessões:  
Dias 28 e 29/09 (sábado e domingo) - 17h00 
Dias 1º, 2 e 4/10 (terça, quarta e sexta) - 19h00 
Dias 5 e 6/10 (sábado e domingo) - 17h00 
Dias 7/10 (segunda) - 14h00 
 
O espetáculo Coppélia retorna aos palcos da casa dia 28 de setembro. A obra, com música 
composta por Léo Delibes, terá sua ‘rentrée’ em grande estilo. Um dos poucos ballets na linha 
cômico-sentimental, Coppélia, que estreou em 1870, na Ópera de Paris, continua cativando o 
público com sua história baseada no conto “Der Sandmann” – O Homem de Areia – de E.T.A. 
Hoffman. Em três belos atos, conta a atração súbita de Franz, noivo de Swanilda, uma bela 
jovem de uma aldeia da Cracóvia, por outra moça que é vista frequentemente na varanda da 
casa do Dr. Coppelius, um extravagante artesão de brinquedos, com fama de bruxo. Ingressos 
à venda no site Ingresso Rápido e na bilheteria do Theatro. 
 
 

Degraus 
Palácio Tiradentes 
Rua Primeiro de Março, s/nº - Praça XV 
ENTRADA FRANCA  
CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 
Sessões: sábados e domingos, às 10h. 

20/09 a 
22/09 

28/09 a 
7/10 

14/09 a 
6/10 
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O Grupo Sats estreia seu novo espetáculo “Degraus” na escadaria do Palácio Tiradentes. O 
espetáculo é uma ação em dança que usa escadarias públicas para pensar o corpo em situa-
ções de risco, queda e fracasso. O grupo tem como base o simbolismo das escadas e degraus. 
Segundo os coordenadores, a proposta é restituir a dança à sua dimensão política, expondo 
o corpo e dissolvendo as disposições convencionais entre público e privado.  
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Literatura 
 
 

Serão da Grande Lua 
18h às 21h 
Instituto de Arte Tear 
Rua Pereira Nunes, 138 – Tijuca 
ENTRADA GRATUITA 

 
O Serão da Grande Lua é um sarau literário realizado nos equinócios e nos solstícios, iniciando 
estações. À luz da lua e com a energia da natureza, ritualizamos partilhas poéticas em torno 
da Arte da Palavra. Pela oferta de histórias, poemas, músicas e outras apresentações artísticas, 
celebramos as estações do ano, suas particularidades e a sua influência sobre os nossos ciclos 
de renovação internos.  Nos marcos de passagem entre estações, saudamos as mutações da 
natureza, como temporada inspiradora para a renovação da nossa experiência na Terra e 
com a Terra. A entrada é franca e todos os participantes são convidados a partilhar suas artes. 
Frutas, bolos e pães para o lanche coletivo também são bem-vindos. 
 
 

III Festival de Contação de Histórias da Zona Oeste 
16h às 19h 
Areninha Carioca Hermeto Pascoal 
Praça 1º de maio, s/nº, Bangu 
INGRESSOS: R$ 5 (crianças) e R$ 10 (adultos) 

 
A Areninha Carioca Hermeto Pascoal recebe a 3ª edição do Festival de Contação de Histórias. 
A Contação de história transmite através da arte circense, cantante e tantas outras manifesta-
ções, fatos, mitos e fábulas presentes na nossa cultura e que resgatam a importância da tra-
dição oral, da celebração e dos encontros. 
 
 

Leitura Dramatizada: “A Comédia da Panelinha” 
15h 
Academia Brasileira de Letras 
Av. Presidente Wilson, 203 - Castelo  
ENTRADA GRATUITA (necessário inscrição) 

 
A série “Leituras Dramatizadas” de 2019 apresenta a peça “A Comédia da Panelinha”, de 
Plauto. A obra latina conta a história de Euclião após encontrar uma panela cheia de ouro e 
decidir escondê-la de tudo e todos, para não perder a sua fonte instantânea de riqueza. O 
texto será interpretada pela companhia da Escola Técnica Estadual Martins Penna. Inscrições 
em: http://www.academia.org.br/eventos/comedia-da-panelinha 

  

21/09 
sáb 

25/09 
qua 

22/09 
dom 

http://www.academia.org.br/eventos/comedia-da-panelinha
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Outros eventos 

 
 

Festival Cultural Cesgranrio 
Centro Cultural Cesgranrio 
Rua Santa Alexandrina 1011, Rio Comprido 
ENTRADA FRANCA (contribuição voluntária de 1kg de alimento não pe-
recível) 

 
🔹🔹19 de setembro 
17h - Debate sobre o futuro do audiovisual, com Johnny Massaro, Bianca Ramoneda, Flávia 
Castro, Vinicius Reis e Vânia Catani 
19h30 - Exibição do filme "O Filho do Homem", da Fundação Cesgranrio 
 
🔹🔹20 de setembro 
14h30 - Master Class de teatro musical com Mirna Rubim - Cantora 
17h - Show do grupo Razões Africanas 
20h - Espetáculo "Terra Brasilis", do Coral Cênico Cesgranrio 
 
🔹🔹21 de setembro 
10h30 - Show infantil do Mundo Bita, com o espetáculo "Dentro do mundo lá fora" 
12h - Espetáculo "Folclores, Festas e Mitos, do Teatro de Bonecos 
14h - Espetáculo "Mistureba - As cores do mundo" 
15h30 - Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para crianças, do Grandes Músicos para Pequenos 
17h - Mostra de cultura indígena com coral guarani, grupo de canto e dança pataxó e show 
da cantora Djuena Tikuna 
20h - Show da dupla Bull & Bill 
 
🔹🔹22 de setembro 
14h - Varal de Poesias (Paulo Betti, Zezé Motta, Jônatas Faro, Eli Ferreira e Letícia Colin) 
16h - Batalha entre o Clássico e o Passinho, com a bailarina Tainá e Passinho Brazil 
19h30 - Espetáculo "Estou em silêncio", do Quasar Cia de Dança 
21h - Show de encerramento com Celebrare 
 
OFICINAS 
🔹🔹Oficina de Produção Teatral - Da Ideia ao Palco - com Julio Zucca - 16 a 20 de setembro, 
das 9h às 13h 
🔹🔹Oficina de Roteiro - Diálogo: Técnicas Fundamentais - com Daniel Berlinsky - 20 a 22 de 
setembro, das 10h30 às 12h 
 
Para se inscrever nas oficinas, envie um e-mail para rsvp.cultural@cesgranrio.org.br com a 
oficina desejada no assunto. As vagas são limitadas. 
 

19/09 a 
22/09 
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Rio Comics 2019 
A partir das 14h 
Centro Cultural Imperator 
Rua Dias da Cruz, 170 – Méier 
ENTRADA: R$10 (meia) 

 
O Rio Comics é um evento cultural que tem o objetivo de dar voz e espaço para o artista 
nacional e difundir a cultura pop, fortalecendo o cenário cultural do Rio de Janeiro. Dentre 
conteúdos e atividades, o evento apresenta doses de cultura geek, pop e literária, onde o 
público pode conhecer e se aprofundar nesse mundo tão diverso e divertido.  
 
PROGRAMAÇÃO: 
14h - Abertura 
15h - Teatro Cosplay (Peça Infantil – “A Maravilhosa Viagem de Alice”) 
16h - Painel Literário 
17h - Concurso de Cosplay 
18h - Bombshells Cosplay Band 
19h30 - Premiações e encerramento 
 
Ainda: 
Feira de Quadrinhos, Games Retrô, Workshop e Oficina de Desenhos e Mostra Web Series e 
Filmes Independentes. 
 
 

Esquenta WOW 2019 
A partir das 9h 
Solar do Jambeiro 
Rua Presidente Domiciano, 195 - Ingá, Niterói 
ENTRADA GRATUITA 

 
Após a primeiro edição do Festival Mulheres do Mundo, em 2018, este ano haverá o Esquenta 
WOW 2019, uma série de seis encontros que pretendem ocupar diferentes territórios da ci-
dade com atividades nas quatro dimensões do Festival – diálogos, ativismo, empreendedo-
rismo e intervenções de arte e cultura – a fim de mobilizar um público diverso e potente. A 
ideia é chamar atenção – até a 2ª edição, em novembro de 2020, no Rio de Janeiro – para 
a causa das mulheres, construindo pontes para outros projetos e novas possibilidades. No Es-
quenta WOW, assuntos que atravessam as vivências femininas serão pautados de maneiras 
permanente e sistemática até o próximo Festival. Inspirado no WOW – Women of the World 
Festival, o Esquenta WOW tem realização e curadoria da Redes da Maré com a Fundação 
WOW. Veja tudo que aconteceu nas edições anteriores e fique ligado nos próximos eventos 
aqui no site do Festival Mulheres do Mundo. 
 

29/09 

22/09 
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Gostou da agenda? Está sabendo de alguma programação legal que deva estar
na nossa próxima edição? Entre em contato!

dcult@cp2.g12.br


