
 
 
 

UNIDADE NOVA FRIBURGO 

BARRA DE SÃO JOÃO - PRAIÃO - CASIMIRO DE ABREU 

JANEIRO/ FEVEREIRO 2023 

 

PÉ DE POESIA 

21 e 22/01 | 14h | Livre | GRÁTIS 

É um animado cortejo, os dois artistas convidam o público a interagir com uma árvore poética, 

carregadinha de sandálias. Em cada par, meia poesia aguarda, indecifrável pela outra metade. 

Ainda leva escrito consigo. E a poesia que entrou pelo ouvido vai com uma semente, que é 

para germinar. 

 

ONDA LITERÁRIA 

28 e 29/01 | 14h | Livre | GRÁTIS 

Pessoas são abordadas por um mergulhador/banhista vestido com uma rede cheia de peixe 

que engoliu uma poesia (ou trechos poéticos), que será lida e declamada pelo mergulhador. 

 

MASSAGEM RÁPIDA 

21, 22, 28, 29/01 e 04, 05/02 | 14h às 18h | Livre | GRÁTIS 

Massagem rápida em cadeira de quick-massage. 

 

ENTENDA A FÍSICA BRINCANDO – ACT 

21, 22, 28, 29/01 | 10h às 17h | Livre | GRÁTIS 

A tecnologia e as novas gerações estão caminhando cada vez mais próximas. Já não é mais raro 

encontrar pessoas apaixonadas pelas possibilidades criativas que as tecnologias permitem. A 

sede pela mudança faz com que crianças e jovens invistam seus conhecimentos em projetos 

capazes de fazer verdadeiras transformações não só no mundo tecnológico, mas também na 

vida das pessoas. 

 

TRUPE FAMÍLIA CLOU 

21/01 | 15h | Livre | GRÁTIS 

Humor, poesia, acidez e alegria. Neste magnífico espetáculo da Trupe Família Clou, a plateia é 

fundamental para que o show aconteça. Cenas clássicas de palhaçaria, marionetes, Música, 

magia e um jogo constante entre o artista e o público, fazem de cada apresentação um 

momento único, criando um espetáculo sem igual. 

 



 
 
 

O MIRABOLANTE HOMEM BOLA E CONVIDADOS 

22/01 I 15h I Livre I GRÁTIS 

Com a participação especial de artistas circenses e musicistas convidados, o espetáculo 

remonta aos clássicos espetáculos circenses, cortejando o público em sua chegança e criando a 

atmosfera perfeita para a apresentação das incríveis habilidades de seu elenco. Sob a 

imprevisível condução de um palhaço, o desfecho segue para um Gran Finale com o 

bombástico Homem Bola. 

 

MERGULHO NA PROTEÇÃO 

22 e 28/01 | 14h às 16h | Livre | GRÁTIS 

Intervenção artística em saúde ao longo da praia, com orientações sobre os cuidados com a 

saúde no verão de forma lúdica e divertida. 

 

PASSEIO DE JARDINEIRA 

22, 29/01 e 05/02 | 9h30 às 12h30 | Livre | GRÁTIS 

 

VARIETÊ CIRCUS SHOW 

28/01 | 15h | Livre | GRÁTIS 

Varietê Work Circus. 

Show dos artistas Dani Heringer e Gian Lucas numa variedade de números circenses, mistura 

de acrobacia em dupla, malabares, pirofagia e acrobacia aérea. O show traz o lúdico, a beleza e 

a maravilhosa magia circense, encantando toda a família com uma vivência lúdica sobre 

acrobacia aérea na modalidade tecido e malabares. 

 

FUNDO DE QUINTAL 

21/01 | 21h | Livre | GRÁTIS 

Fundo de Quintal é um grupo de samba formado no Brasil no final da década de 1970. Surgido 

a partir do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, da cidade do Rio de Janeiro, o grupo tornou-

se uma referência original no subgênero pagode. Composto principalmente por sambistas da 

escola de samba Imperatriz Leopoldinense, o Fundo de Quintal se caracterizou por usar 

instrumentos - até então pouco comuns em rodas de samba - como o banjo, o tantã, o repique 

de mão e o repique-de-anel. 

 

 



 
 
 

SAMBA DA MADEIRA 

22/01 | 18h | Livre | GRÁTIS 

O grupo defende a bandeira do samba e suas vertentes, com um repertório de qualidade com 

sucessos de cartola, Paulinho da Viola, João Nogueira, entre muitos outros sambistas, além de 

suas músicas autorais. 

 

DETONAUTAS 

28/01 | 21h | Livre | GRÁTIS 

A banda Detonautas Roque Clube é uma das maiores representantes do rock nacional, com 21 

anos de carreira, 7 álbuns de estúdio, 3 dvds ao vivo, incluindo o da antológica apresentação 

no Rock in Rio 2011, quando dividiu o Palco Mundo com artistas internacionais como 

Guns'n'Roses e System Of A Down, e algumas coletâneas. 

O novo show conta com os grandes sucessos e novidades do novo álbum, bem como releitura 

de artistas que influenciaram a banda. 

 

CAMINHÃO TRAPÉZIO 

29/01 | 19h30 | Livre | GRÁTIS 

O Caminhão Trapézio é um espetáculo aéreo de dança e circo único e diferenciado. O 

equipamento, único no mundo permite que as pessoas assistam com ampla visão do 

espetáculo, pois ele tem 15 metros de altura e 23 metros de comprimento, os artistas realizam 

suas acrobacias aéreas em uma altura espetacular com enorme abrangência. 

Show Do Caminhão Trapézio, conta de maneira poética a evolução do circo no Brasil desde 

circo de pau fincado ao moderno e tecnológico Caminhão Trapézio. Com grande efeito cênico, 

luzes e tecnologia o Caminhão Trapézio Drive in surpreende o público pelo arrojo dos seus 

artistas e pela sua apresentação. 

Tecnologia, vanguarda, criatividade e virtuosismo aliado à tradição, dedicação, perícia e 

técnica apurada, são as qualidades dessa incrível trupe do Picadeiro Aéreo que integra esse 

fantástico aparelho totalmente computadorizado.  

Equipado com torres hidráulicas que atingem 15 metros de altura e com estrutura metálica de 

23 metros de comprimento, este caminhão se transforma em um grande trapézio de voos em 

inacreditáveis, com som e iluminação próprios. 

 

 

 



 
 
 

CIDA GARCIA 

29/01 | 18h | Livre | GRÁTIS 

Dona de uma voz marcante que remete às grandes musas da música negra soul Norte 

Americana, Cida Garcia deu início a sua carreira de cantora profissional na década de 90 e nos 

últimos 6 anos vem se destacando no cenário musical em concursos no eixo Rio - São Paulo. 

Foi um dos grandes destaques do Rio das Ostras Festival de jazz e blues 2021 e 2022 

arrebatando público com seu talento, presença de palco, carisma e versatilidade!  

 

FALA MANSA 

04/02 | 21h | Livre | GRÁTIS 

Rompendo todos os paradigmas comuns para um grupo musical, a Falamansa completa 23 

anos de atividade ininterrupta e com a mesma formação. Se já não bastasse essa estatística 

ímpar no cenário musical brasileiro, a banda ainda ostenta ao longo de todos esses anos uma 

fidelidade cultural sem precedentes e uma linha temática em suas letras que caminha 

contrária a tudo o que acontece no mercado fonográfico nacional. 

Tamanha ousadia ideológica, que para muitos seria um convite ao fracasso, nas entrelinhas da 

Falamansa se apresenta como a fórmula do seu sucesso, fazendo de sua sonoridade algo único 

e mantendo sua identidade intacta e inabalável. 

São mais de 8 milhões de discos vendidos, 13 álbuns, 2 DVDs e 1 Grammy latino na bagagem, 

além de muitas outras premiações ao longo da carreira. 

Tudo isso sem nenhum desvio de rota na sua proposta rítmica inicial, mantendo viva e 

presente a cultura brasileira do forró em seus trabalhos e sem nenhuma necessidade de 

apelação nas suas letras, fincando a cada obra, mensagens de alegria, fé, motivação, amor, 

superação atrelando a consciência social e ambiental, como estandartes de cada projeto. 

 

TRUPE FAMÍLIA CLOU 

04/02 | 15h | Livre | GRÁTIS 

Humor, poesia, acidez e alegria. Neste magnífico espetáculo da Trupe Família Clou, a plateia é 

fundamental para que o show aconteça. Cenas clássicas de palhaçaria, marionetes, Música, 

magia e um jogo constante entre o artista e o público, fazem de cada apresentação um 

momento único, criando um espetáculo sem igual. 

 

 

 



 
 
 

KILÔMETRO 50 

05/02 | 18h | Livre | GRÁTIS 

Composta por Luizinho Bastos (guitarra e vocal), Léo Reynier (guitarra e vocal) Heriston Bila 

(bateria) Deivid Werly (baixo). Trazem um repertório com muita sonoridade, arranjos, vocais e 

uma excelente combinação de estilos, da MPB ao blues, do pop ao rock. 

 

(b’OLHA)! - PERFORMANCE ARTÍSTICA DE INTERVENÇÃO URBANA 

21/01 | 13h e 16h | Livre | GRÁTIS 

A performeira Verônica Santos, mulher negra de 1,88m de altura, comprime sua existência e 

capacidade respiratória dentro de uma (b'OLHA)! de plástico transparente de 1,50m e se lança 

corpo a corpo com a cidade em contraste com as amarras dos distanciamentos simbólicos, 

cotidianos e convencionados. Experimentando estratégias de contato e comunicação sensível 

além da palavra, se dedicando à relação de jogo e atuação no instante, relacionando-se com o 

lugar, suas características e o comportamento coletivo do público transeunte 

 

INSTALAÇÃO EXPOSITIVA - AMBIENTES INFLÁVEIS 

28, 29/01 04 e 05/02 | 12h às 17h | Livre | GRÁTIS 

Ambientes Infláveis é um projeto de intervenção urbana desenvolvido por Hugo Richard e 

Natali Tubenchlak. Ambientes Infláveis consiste em experiências de ocupação e intervenção na 

paisagem, em lugares e em caminhos através da instalação de grandes objetos efêmeros. O 

projeto transita entre a escultura e o objeto arquitetônico, sendo um penetrável que 

proporciona um estado de certo estranhamento ao mesmo tempo em que encanta, se 

relacionando com o meio ambiente que o acolhe e transformando-se de acordo com esse 

espaço com o qual interage. 

 

APRESENTAÇÃO DE DANÇA URBANA - IMPERADORES DA DANÇA 

22/01, 28/01 e 04/02 | Sábado e domingo | Livre | GRÁTIS 

Genuínos representantes da CULTURA DE RUA, o primeiro grupo de Passinho da cidade do Rio 

de janeiro, OS IMPERADORES DA DANÇA, se apresentam no SESC VERÃO demonstrando a 

riqueza e talento que nasceu na periferia e agora é reconhecido e aplaudido por todo o 

mundo. 

 

 

 

 



 
 
 

ACT - CIÊNCIA OU MÁGICA 

05/02 | Domingo, 16h| Livre | GRÁTIS 

Descrição: A apresentação utiliza da linguagem circense e do ilusionismo para apresentar 

conceitos importantes das ciências exatas, como matemática, química e física. Com formação 

em mágica geral e mágica cômica, apresenta domínio não apenas do público, mas também do 

conteúdo científico. 

 

SESC MAIS SUSTENTABILIDADE VIVÊNCIA LIMPEZA DE PRAIA  

05/02 | Domingo, 14h| Livre | GRÁTIS 

ESTAÇÃO 1 - Nossa fauna - Exposição de ossos e fotografia da biodiversidade. 

ESTAÇÃO 2 - Nossa flora - Oficina de plantas medicinais 

ESTAÇÃO 3 - Nosso povo - Contação de história sobre os caiçaras e oficina de turbante 

(remetendo a relação dos caiçaras com povos de quilombo). 

Para além disto realizaremos intervenções ambientais com limpeza de praia e pintura de 

desenhos com animais da mata atlântica  

 


