
 
 
 

UNIDADE NOVA FRIBURGO 

RIO DAS OSTRAS 

JANEIRO/ FEVEREIRO 2023 

SESC VERÃO  

  

FAMÍLIA BARMÚ - APRESENTAÇÃO CIRCENSE 

13/01 | Sextas, 18h30 | Livre | GRÁTIS 

15/01 | Domingo, 15h | Livre | GRÁTIS 

Após longos anos, os irmãos colombianos Satin,Caty e Granito se reencontram 

e formaram o grupo Família Barmú. Neste espetáculo o grupo apresenta show 

cômico de mágica e música, que conduz o público por momentos de leveza, 

surpresa e risos. Local: Praia do Centro. 

 

EXPOSIÇÃO BALEIA DE AÇO 

13/01 a 05/02 | Sexta a domingo, 8h às 17h | Livre | GRÁTIS 

O projeto consiste em criar uma intervenção artística de uma escultura no 

formato de uma baleia, essa escultura servirá de coletor para resíduos 

plásticos. Local: Praia de Costa Azul. 

 

OFICINAS ESPORTIVAS 

13/01 a 05/02 | Sexta a domingo, 9h às 12h e das 14h às 17h30 | Livre | 

GRÁTIS 

Recreação Esportiva, Futevôlei, Vôlei de praia, Beach Tennis, Frescobol. Local: 

Praia de Costa Azul. 

 



 
 
 

ESPAÇO RECREAÇÃO 

13/01 a 05/02 | Sexta a domingo, 9h às 12h e das 14h às 17h30 | Livre | 

GRÁTIS 

Arena Infantil, Sky Jump, Piscina com Waterball, Kart Pedal, Pista de Skate. 

Local: Praia de Costa Azul. 

 

ARENA FUT 

13/01 a 03/02 | Sextas, 14h às 17h30 

14/01 a 05/02 | Sábados e domingos, 9h às 12h e das 14h às 17h30 | Livre | 

GRÁTIS 

Futemesa, Footable, Altinha. Local: Praia de Costa Azul. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL - ROBERTA CAMPOS 

13/01 | Sexta, 20h | Livre | GRÁTIS 

“O Amor Liberta” é o novo álbum de Roberta Campos. Com 11 faixas inéditas, 

o trabalho produzido por Paul Ralphes mostra uma Roberta que se abriu para 

outros gêneros. Na mistura de sua MPB de voz e violão com indie, jazz, bossa 

nova ou blues, as faixas ganham swing e preservam a leveza característica da 

artista.  Local: Centro de Rio das Ostras. 

 

 

 

 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO MUSICAL - OS BARTIRA 

13/01 | Sexta, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

Os Bartira fazem um apanhado de músicas que foram apresentadas durante os 

doze anos de existência da banda. Em cada música uma história que comove, 

vibra e energiza. Tudo lapidado com a identidade positiva dos Bartira, que há 

tempos cativa um público fiel. O show também vem recheado de músicas 

nacionais e internacionais consagradas, que junto com o trabalho autoral da 

banda, incorporam um espetáculo único. Local: Praia de Costa Azul. 

 

AMATEUR - APRESENTAÇÃO CIRCENSE 

14/01 | 15h | Livre | GRÁTIS 

Um espetáculo dinâmico, que usa técnicas de palhaçaria, teatro físico, mímica 

corporal, malabares com lenços mágicos e bolas de ping- pong, manipulação 

de objetos(isolation) e uma participação constante de público, gerando um 

ambiente familiar, divertido, alegre e estimulante. Local: Praia do Centro. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL - BANDA DILIGÊNCIA 

14/01 | Sábado, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

O grupo, com uma formação clássica de uma banda de Rock, a Diligência faz 

um Tour pelo universo da música dos anos 80, 90 e 2000 com grandes 

sucessos em seu repertório. Conectam as pessoas a ótimas lembranças de 

infância e juventude. O repertório amplo e diversificado. Local: Praia de Costa 

Azul. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL - GIOVANA AGUILERA 

14/01 | Sábado, 19h30 | Livre | GRÁTIS 

A jovem cantora, compositora e musicista de 16 anos, estreou nos palcos com 



 
 
 

apenas 9 anos de idade, identificada com a universo pop rock, foi apresentada 

ao mercado brasileiro através da passagem marcante pelo programa THE 

VOICE KIDS BRASIL, mas antes disso a menina já conquistava seguidores de 

todo o mundo através de seus covers cheios de personalidade na web. Local: 

Camping Rio das Ostras. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL - ANAVITÓRIA 

14/01 | Sábado, 22h | Livre | GRÁTIS 

“COR” INAUGURA FASE ADULTA DE A/NAVITÓRIA. Lançado de surpresa no 

primeiro instante de 2021, terceiro álbum autoral do duo tem participações de 

Rita Lee e Lenine Lançado de surpresa na virada de 2020 para 2021, “COR” é 

o terceiro álbum autoral de Anavitória, duo surgido no cenário pop brasileiro em 

2015 e que em menos de um ano se tornou referência fundamental no 

segmento. E o salto é inacreditável. Em 14 faixas, ficam transparentes os 

inúmeros amadurecimentos - individuais e como dupla - de Ana Caetano e 

Vitória Falcão, da composição à interpretação. O álbum eleva as meninas a 

novo patamar artístico e tem pré-requisitos para extrapolar o público jovem que 

as acompanhou até aqui. Local: Camping Rio das Ostras. 

 

YOGA 

14/01 a 05/02 | Sábados e domingos, 8h | Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul. 

 

 

 



 
 
 

JOGOS INTERGERACIONAIS 

14/01 e 05/02 | Sábados e domingos, 10h às 12h e 14h às 16h | Livre | GRÁTIS 

Descrição: Estação de jogos medievais em madeiras e materiais artesanais, 

com forte identidade voltada às interações intergeracionais, estimulação 

cognitiva, socialização e lazer. Local: Praia de Costa Azul. 

  

BOCÃO INFLÁVEL 

14/01 e 05/02 | Sábados e domingos, 9h às 12h | Livre | GRÁTIS 

Atividade de orientação e promoção em Saúde Bucal no Bocão inflável. Local: 

Praia de Costa Azul. 

 

ESPAÇO ZEN - MASSAGEM RÁPIDA E AURICULOTERAPIA  

14/01 e 05/02 | Sábados e domingos, 9h às 12h e 14h às 17h | Livre | GRÁTIS 

Massoterapia - massagem rápida em cadeira de quick-massage. 

Auriculoterapia - técnica que faz pressão em pontos específicos da orelha para 

auxiliar no tratamento de problemas físicos, mentais e até emocionais. Local: 

Praia de Costa Azul. 

 

MERGULHO NA PROTEÇÃO 

14/01 e 15/01 | Sábado e domingo, 14h às 16h | Livre | GRÁTIS 

Intervenção de Saúde. Intervenção artística em saúde ao longo da praia, com 

orientações sobre os cuidados com a saúde no verão de forma lúdica e 

divertida. Local: Praia Costa Azul. 

 

 



 
 
 

PASSEIO DE JARDINEIRA 

14, 15, 21, 28/01 e 04 /02 | Sábados e domingos, 9h às 12h e das 14h às 17h | 

Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul. 

 

ONDA LITERÁRIA – INTERVENÇÃO POÉTICA 

14 e 15/01 | Sábado e domingo, 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. Local: Praia de Costa Azul. 

 

OCUPAÇÃO LITERÁRIA + CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

14/01 e 05/02 | Sábados e domingos, 9h às 12h e das 14h às 17h | Livre | 

GRÁTIS 

As contações irão apresentar seus repertórios narrativos nos quais imprimem 

suas identidades e traços para o hábito e o prazer de ouvir história. A ocupação 

literária terá a tenda decorada em um ambiente acolhedor, com acervo de 100 

livros infanto-juvenis. Local: Praia de Costa Azul. 

  

FALCÃO – CRAQUE DO FUTSAL  

15/01 | Domingo, 10h | Livre | GRÁTIS 

Clínica Esportiva. Local: Praia de Costa Azul. 

  

JOGO DAS ESTRELAS DE FUTEBOL DE AREIA 

15/01 | Domingo, 16h | Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul. 



 
 
 

ACT CIÊNCIA OU MÁGICA - APRESENTAÇÃO INTERATIVA 

15/01 | Domingo, 16h | Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – SAMBA DA MADEIRA 

15/01 | Domingo, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

04/02 | Sábado, 19h30 | 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. Local: Palco Costa 

Azul. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – BLACKDOZE 

15/01 | Domingo, 19h30 | Livre | GRÁTIS 

04/02 | Sábado, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

A banda BlackDoze foi criada no ano de 2014, com músicos que atuam na 

região dos lagos. Hoje a banda tem como formação e integrantes Hiata 

Anderson (Vocal e Guitarra), Marlon Menza (Baixo), Johny Panda (Guitarra) e 

Rainer Coura (Bateria). A sonoridade cortante das releituras marca a nova fase 

da banda. Local: Camping Rio das Ostras. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL - LAGUM 

15/01 | Domingo, 21h | Livre | GRÁTIS 

A banda Lagum surgiu despretensiosamente em 2014, quando Pedro juntou 

alguns amigos que tocavam instrumentos para um show em uma boate na 

capital mineira. Depois disso, não pararam mais. Já lançaram três álbuns: “Seja 

O Que Eu Quiser” (2016), “Coisas da Geração” (2019) e, o mais recente, 



 
 
 

“MEMÓRIAS [de onde eu nunca fui]” (2021). Em junho de 2022, a banda 

lançou em Belo Horizonte seu próprio festival, A ILHA, com a proposta de ser 

uma imersão no universo Lagum, reunindo diversos artistas da cena local e 

nacional. Local: Camping Rio das Ostras. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL - LS JACK 

19/01 | Quinta, 20h | Livre | GRÁTIS 

O trabalho é uma continuidade do projeto "LS Jack + Vinny", que uniu os dois 

grandes nomes da música pela primeira vez em 2019. A soma de forças 

resultou no EP "Volume 1", lançado em 2020 pela Indie Records. O EP resultou 

ainda em um DVD gravado inteiramente ao vivo, provando a força do rock 

nacional e a interação entre os músicos da banda. Local: Praia Centro de Rio 

das Ostras. 

  

APRESENTAÇÃO MUSICAL - NADA COMBINADO 

20/01 | Sexta, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

O Nada Combinado é um grupo de pagode que nasceu em Rio das Ostras, 

Região dos Lagos do Rio de Janeiro, no ano 2000, marcado pela mistura de 

rap e samba que compõem faixas. Local: Praia de Costa Azul. 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

20/01 | 17h | 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. Local: Praça São Pedro. 

 

O MAGNÍFICO CIRCO SHOW DA TRUPE FAMÍLIA CLOU 

20, 27/01 | Sexta, 18h30 | Livre | GRÁTIS 

Apresentação circense. 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. Local: Centro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EXPOSIÇÃO RE-EXISTIR NA CIDADE 

20/01 a 05/02 | Sexta à domingo, 8h às 22h | Livre | GRÁTIS 

A proposta curatorial da exposição “Re-Existir na cidade” tem como base a 

observação da cena urbana e cosmopolita da cidade, com seus grandes 

edifícios, avenidas, indústrias e áreas de grande concentração populacional, 

muitas vezes as relações humanas ficam metamorfoseadas, em segundo 

plano.  Consequentemente as necessidades humanas também se perdem no 

meio deste ambiente caótico.  

Como representar uma sociedade que precisa e merece ser vista da vazão às 

suas necessidades e entender suas demandas se ela se encontra soterrada 

em meio a tantos contrastes? A ambientação da exposição “Re-Existir na 

cidade” irá colorir esta cena periférica para que ela enfim possa florescer. 

Como um jardim repleto de cores e símbolos no meio de uma selva de pedra. 

Local: Praia de Costa Azul.  

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – BANDA ROUTE 69 

21/01 | Sábado, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

A ROUTE 69 iniciou oficialmente seu trabalho em Rio das Ostras, no ano de 

2007, quando participou do Encontro internacional de motociclistas 

(OSTRACYCLE). Sua formação é composta por Anderson Chatelier (Lee) à 

frente dos vocais, Leonardo Rocha (Léo Maia) nos teclados, Denis Siqueira no 

baixo, Eduardo Lima Roque na bateria e Marcio Gouveia na guitarra. Local: 

Palco Costa Azul. 

 

 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – CIDA GARCIA 

21/01 | Sábado, 19h30 | Livre | GRÁTIS 

Descrição: 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! Local: 

Camping Rio das Ostras. 

  

APRESENTAÇÃO MUSICAL – DUDU NOBRE 

21/01 | Sábado, 22h | Livre | GRÁTIS 

Afilhado de samba do mestre Zeca Pagodinho, Dudu Nobre caiu nas graças do 

público ao gravar clássicos como “Tempo de Dom-Dom”, “Goiabada Cascão” e 

“A Grande Família”. Em 11 anos de carreira, Dudu gravou oito discos e dois 

DVDs e, atualmente, faz turnê no Brasil e no mundo para divulgar seu mais 

recente álbum, o elogiado “O samba aqui já esquentou”. Local: Camping Rio 

das Ostras. 

 

DANÇA DAS REDES 

21/01, 28/01 e 04/02 | Livre | GRÁTIS 

Das redes sociais pro âmbito social. Essa atividade propõe uma interação 

direta, onde os dançarinos/ entusiastas, provocam e interagem com o público 

através de uma caixa de som, projetando músicas e danças viralizadas nas 

redes sociais. Evidenciando que a força dos acontecimentos na esfera digital, 

podem e devem promover proximidade e empatia nas vivências reais. Local: 

Praia de Costa Azul. 



 
 
 

CLÍNICA ESPORTIVA 

21/01 | Sábado, 10h | Livre | GRÁTIS 

Atletas SescRJ + Vôlei de praia + Talita e Thâmela, Natasha, Giulia, Carol e 

Marcela. Local: Praia de Costa Azul. 

 

NO VERÃO A GENTE DANÇA + 

21/01 | Sábado, 14h30 às 16h I Livre I GRÁTIS 

21/01 | Sábado, 15h | Livre | GRÁTIS 

Apresentação artística interativa com coreografias vibrantes da Vivá Cia de 

dança - cortejo pela orla e apresentação artística. O Movimentar do espaço 

Urbano - uma porta de entrada aos transeuntes do local para mergulhar na 

dança atravessando ritmos de diferentes estilos (ballet, jazz, danças de rua, 

sapateado afro, samba ...entre outros). Pincelamos com o vermelho cor do 

amor; laranja, da energia; amarelo, da alegria; azul da tranquilidade; violeta da 

religiosidade; branco da paz. Local: Praia de Costa Azul. 

 

ACT EXPOSIÇÃO INTERATIVA - ORIGENS IMPRESSÃO 3D E EDUCAÇÃO 

DIGITAL 

21 e 22/01. 04 e 05/02 | Sábados e domingos | Livre | GRÁTIS 

A exposição leva projetos e uma Impressora 3D imprimindo ao vivo para o 

público experimentar projetos maker e os processos da fabricação digital. 

Serão expostos objetos impressos em 3D que se relacionam aos povos 

originários e sua cultura, integrando passado, presente e futuro. Local: Praia de 

Costa Azul. 

 

 



 
 
 

BANHO DE POESIA - INTERVENÇÃO POÉTICA 

21 e 22/01 | Sábado e domingo, 14h | Livre | GRÁTIS 

Convida o público a entrar no box e tomar um “Banho de Poesia” onde estarão 

gotas de papel penduradas por fios, e em cada gota, trechos de poesias. Local: 

Praia de Costa Azul. 

 

CORTEJO CIRCENSE + VARIEDADES VARIANTES 

22/01 | Domingo, 14h30 às 16h | Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul.   

  

APRESENTAÇÃO DE DANÇA URBANA - IMPERADORES DA DANÇA 

22/01 e 28/01 às 11h. 29/01 às 15h. 05/02 às 14h | Sábados e domingos | 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. Local: Praia de Costa Azul. 

 

FOOT TABLE - APRESENTAÇÃO ESPORTIVA 

22/01 | Sábado, 14h | Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul. 

 

 

 



 
 
 

CORTEJO AUÊ DA GRAÇA - VARIEDADES VARIANTES 

22/01 I Domingo,14h30 l Livre I GRÁTIS 

Descrição: Um cortejo brincante com artistas de Circo e banda que se 

transforma em um espetáculo, ou um espetáculo que se inicia cortejando as 

pessoas com sua bandinha de Circo, independente da ordem ou desordem o 

que importa é o que a Trupe Circônflexo e o Cortejo Brincante Auê da Graça 

vem trazer para o picadeiro.Com seu coletivo de artistas de Circo e músicos 

eles percorrem as ruas com muita alegria e irreverência para cantar e encantar 

o público, que é convidado para seguir o cortejo até o local do show de 

variedades, que acontece mostrando todas as habilidades com pernas de pau, 

equilibrismo, malabarismo, bolhas de sabão, mágica e muita palhaçada que 

tem para oferecer. Um cortejo e espetáculo imperdível para as famílias! Local: 

Praia de Costa Azul. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – RICARDO BADARÓ 

22/01 | Domingo, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

Local: Palco Costa Azul. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – GABRIEL SILVA 

22/01 | Domingo, 19h30 | Livre | GRÁTIS 

SOUL MAIS-O SOM DA ALMA. Este é o novo show que Gabriel Silva irá 

apresentar no dia 22 de janeiro de 2023 no Sesc Verão. O trabalho traz uma 

nova configuração e produção com assinatura de Luciana Gomes da Luk 

Produções Culturais e direção musical do artista. O repertório tem a força e a 

energia do Soul Music nacional e internacional que agitaram as décadas de 60, 

70 até a atualidade, música para cantar dançar. Local: Camping Rio das 

Ostras. 



 
 
 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – ROUPA NOVA 

22/01 | Domingo, 21h | Livre | GRÁTIS 

Descrição: Considerado um dos melhores shows nacionais, Roupa Nova teve a 

maior escola que um músico poderia ter: o baile. Anteriormente sob o nome de 

Os Famks, a banda passou anos fazendo bailes pelo país. Toda irreverência, 

ritmo e espontaneidade presentes hoje nos shows do Roupa Nova certamente 

se devem a esse período. Em 1980 quando foram chamados para gravar um 

tema de final de ano da rádio Cidade, Mariozinho Rocha sugeriu que o nome 

da banda se mudasse para o que hoje é o nome conhecido e amado por todo 

Brasil:  Roupa Nova. Local: Camping Rio das Ostras. 

 

EXPOSIÇÃO: BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

27/01 e 03/02 | Sextas, 9h às 17h | Livre | GRÁTIS 

Descrição: Exposição composta por 24 obras da série Brincadeiras de Criança 

do artista Ivan Cruz. Local: Jardim da Casa de Cultura Bento Costa Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ORQUESTRA STRINGS&CO 

27/01 | Sexta, 20h | Livre | GRÁTIS 

A Orquestra Strings&Co. é formada a partir de um grupo de músicos amigos de 

várias orquestras cariocas, tendo como base a Orquestra Sinfônica do Theatro 

Municipal. Esse grupo vem fazendo, além da programação da OSTM, vários 

trabalhos em shows e gravações de artistas consagrados no cenário musical 

nacional, como Paulinho da Viola, Ivan Lins, Zeca Pagodinho, Alcione, entre 

outros. Luana Mallet é uma cantora e compositora carioca apaixonada por jazz 

e música brasileira. Nascida de mãe cantora e pai violinista, cresceu entre 

shows, saraus boêmios, concertos no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e 

iniciou sua prática musical com o violino aos 6 anos, passando por alguns 

instrumentos até chegar à voz. Lançou músicas em parceria com artistas como 

Jorge Vercillo e Ana Carolina, mas foi ao conhecer José Arimatéa que 

começou a circular no circuito de Jazz & Bossa Nova do Rio de Janeiro. Juntos 

neste concerto, os artistas apresentam um show inédito, onde o público poderá 

ouvir temas e canções de filmes famosos, além de músicas de Astor Piazzola, 

autores brasileiros e standards do jazz. Local: Centro. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – BANDA RIVERSIDE 

27/01 | Sexta, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

O repertório conta com músicas de bandas como The Beatles, Rolling Stones, 

The Doors, The Strokes, Live, Oasis, Guns n’Roses, U2, The Cure, Coldplay, 

Foo Fighters e muito mais. Local: Palco Costa Azul.  

 

 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – RAMONA ROX 

28/01 | Sábado, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

05/02 | Domingo, 19h30 | Livre | GRÁTIS 

A banda Ramona ROX, formada em 2010 em Cabo Frio. Já se apresentou 

duas vezes no LOFT em Nova Friburgo e em vários locais na Região dos 

Lagos e seu trabalho chamou atenção dentro e fora do Brasil recebendo 

elogios da cantora Kate Perry e credenciando Ramona em passagens pelos 

programas: The Voice Brasil e Superstar da Globo. A banda conta com 

diversos lançamentos autorais  sendo dois álbuns completos e dois singles 

disponíveis em todas as plataformas de streaming. Local: Palco Costa Azul. 

  

APRESENTAÇÃO MUSICAL – TERESA CRISTINA 

28/01 | Sábado, 22h | Livre | GRÁTIS 

Teresa Cristina traz de volta aos palcos “Sorriso Negro”, show apenas com 

mulheres no palco. Cada vez mais, a força feminina se faz necessária e 

presente em toda e qualquer situação. Desde cargos poderosos até destaques 

culturais, as mulheres têm conquistado seus espaços. Com Teresa Cristina, 

não é diferente. Para apresentar o show “Um Sorriso Negro”, ela reúne uma 

banda formada exclusivamente por mulheres. O repertório é todo de 

compositoras e compositores pretos. A direção musical é da própria Teresa 

Cristina, que tem verdadeiro orgulho desta apresentação tão significativa para 

seu povo. Local: Camping Rio das Ostras.  

 

 

 

 



 
 
 

CAMINHÃO TRAPÉZIO 

28/01 | Sábado, 20h | Livre | GRÁTIS 

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. Local: Camping. 

  

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: BIBLIOCICLETA 

28/01 | Sábado, 14h | Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul. 

  

VERÃO POESIA - INTERVENÇÃO POÉTICA 

28 e 29/01 | Sábado e domingo, 14h | Livre | GRÁTIS 

Personagens caracterizados de aqualoucos com atividades itinerantes e 

interativas que criam performance na temática verão poesia e lançam ao 

público frases poéticas, citações de diversos autores que também falam de 

féria e mar de forma poética. Local: Praia de Costa Azul. 

 

APRESENTAÇÃO ESPORTIVA  

28/01 | Sábado, 15h | Livre | GRÁTIS 

Vôlei das estrelas - Maurício, Giovani, Dante, Lipe, Fabi, Fê Garai, Mari e Paula 

Pequeno. Local: Praia de Costa Azul. 

 

 



 
 
 

DESAFIO SESC COM OS MELHORES DA LIGA BRASILEIRA DE 

FUTEVÔLEI 

28/01 | Domingo, 9h às 16h | Livre | GRÁTIS 

Torneio de Futevôlei. Local: Praia de Costa Azul. 

 

SHOW DE PERCUSSÃO 

29/01 | Domingo, 17h | Livre | GRÁTIS 

Apresentação de virtuoso grupo de Percussão/ bateria com formação de jovens 

periféricos em demonstração genuína de que a arte e o talento só precisam de 

oportunidades. Local: Praia de Costa Azul. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – LUAN SCHUENKEL 

29/01 | Domingo, 17h30 | Livre | GRÁTIS 

Recentemente, Luan Shuenckel assumiu a carreira solo mostrando sua 

versatilidade além da guitarra apresentando seu lado cantor e compositor, 

“rodando” o estado do Rio de Janeiro com seu trio, tendo Juninho na bateria e 

João Carlos no contrabaixo. No Youtuber, Luan lançou o clipe “Perfume”, que 

já é conhecida pelo público. Em 2019 se formou no curso de Licenciatura em 

Música pela Universidade Claretiano cursando atualmente pós em Educação 

Musical pela mesma escola superior. Local: Palco Costa Azul. 

  

 

 

 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – KILÔMETRO 50 

29/01 | Domingo, 19h30 | Livre | GRÁTIS 

Descrição: 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. Local: Camping Rio das Ostras 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – NANDO REIS 

29/01 | Domingo, 21h | Livre | GRÁTIS 

Nando Reis está na estrada com a turnê “Nando Hits Nesta sua passagem pelo 

país, músico paulistano resgata seus 40 anos de carreira Na turnê “Nando 

Hits”, o lendário cantor e compositor traz à tona a magia poética de sua obra 

musical perpassando por sua carreira de mais de 40 anos de estrada entre 

paralelos poéticos com parceiros e parceiras ao longo da vida. O conjunto de 

versões regravadas, somadas aos já conhecidos ‘hits’, inspiraram o repertório 

do show “Nando Hits” que vem percorrendo o Brasil. Local: Camping Rio das 

Ostras. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO CIRCENSE - CORTEJO BRICANTE DE CARNAVAL  

03/02 | Sexta, 18h30 | Livre | GRÁTIS 

Reunindo elementos, instrumentos musicais, figuras e personagens de autos 

populares brasileiros: Boi, burrinha, palhaços, brincantes e pernas de pau; com 

muita cantoria, dança, bonecos e música, a Companhia Arteira realiza o seu 

cortejo brincante, convidando o público a embarcar nessa caminhada, 

saudando a alegria, a música a poesia e o encontro. Inspirados pelos 

brincantes populares brasileiros que, em seus dias de folga, realizam lindas 

festas populares, mantendo viva a tradição cultural do nosso país e 

fortalecendo o espírito comunitário do povo brasileiro, os artistas da Companhia 

Arteira levam beleza, alegria e festa pelas ruas e praças por onde passa o seu 

cortejo. Local: Praia do Centro. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – JORGE ARAGÃO 

03/02 | Sexta, 20h | Livre | GRÁTIS 

Descrição: O cantor e compositor Jorge Aragão traz em seu novo projeto a 

alegria e a resistência da arte popular brasileira, na retomada aos palcos. 

Local: Centro de Rio das Ostras. 

 

O MAGNÍFICO CIRCO SHOW DA TRUPE FAMÍLIA CLOU 

04/02 | Sábado, 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. Local: praia de Costa Azul. 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – XANDE DE PILARES 

04/02 | Sábado, 22h | Livre | GRÁTIS 

Xande de Pilares carrega na voz as raízes mais profundas da música brasileira. 

Cria dos becos e vielas do Morro do Turano, do Salgueiro, do Rio de Janeiro, é 

um artista universal que ao mesmo tempo preserva as tradições e moderniza o 

samba. Só vira mestre quem é bom aluno, ele se dedicou. Bebeu nas fontes 

mais ricas da cultura brasileira, aprendeu com os orixás do samba, ouviu 

discos garimpados como tesouro, frequentou templos encantados, um deles o 

Cacique de Ramos. Local: Camping Rio das Ostras. 

 

GUI PRATA  

04/02 | Sábado, 14h | Livre | Grátis 

Vivência esportiva - Beach Tennis. 

 

SESC MAIS SUSTENTABILIDADE VIVÊNCIA LIMPEZA DE PRAIA  

04/02 | Sábado, 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. Local: Costa azul. 

 

 



 
 
 

PÉ DE POESIA - INTERVENÇÃO POÉTICA 

04 e 05/02 | Sábado e domingo, 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. Local: Praia de 

Costa Azul. 

 

TIME SESC FLAMENGO E BERNARDINHO 

05/02 | Domingo, 15h | Livre | GRÁTIS 

Clínica Esportiva. Local: Praia de Costa Azul. 

 

CAMINHADA DO IDOSO 

05/02 | Domingo | Livre | GRÁTIS 

Caminhada com o grupo de Idosos local saindo da Lagoa do Iriri à Praça da 

Baleia, acompanhada por banda instrumental ritmando o percurso com 

canções e marchinhas emblemáticas, além de intervenções artísticas diversas 

trabalhando diretamente as mensagens de fomento ao direito do idoso, seu 

espaço e pertencimento social. Local: Praia de Costa Azul. 

  

MURAL SOCIAL 

05/02 | Domingo | Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul. 

  



 
 
 

TRUPE FAMILIA CLOU 

05/02 | Domingo, 16h | Livre | GRÁTIS 

Local: Praia de Costa Azul. 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL – IZA 

05/02 | Domingo, 21h | Livre | GRÁTIS 

A Cantora Iza, também interprete, compositora é uma das vozes mais criativa 

entre o cenário musical do Brasil. Sua empatia com as Juventudes é flagrante, 

sua música é marcada por diversas colaborações, de artistas visuais, da 

dança, do design e artes visuais, compreendendo um espetáculo visual e 

sonoro, em uma busca por trazer ao palco o aspecto amplo da música, um 

contexto de musicalidade. Local: Camping Rio das Ostras. 

 


