PROGRAMAÇÃO
BARRA MANSA
Esporte e Recreação
MOMENTO PARA DANÇAR
25/8 e 15/9, 20h30 | Parque Aquático
Consiste em proporcionar um momento de lazer através da dança, como meio de
divulgação para novos alunos e retenção dos alunos (principalmente de Ritmos).
Cultura
SESC IDENTIDADE
11/8 e 12/8 | Grátis
Apresentação de artistas e ritmos nordestinos.
SESC PRIMEIROS OLHARES
De agosto a dezembro | 16h | Grátis
Espetáculos infantis com apresentações de culturas nordestinas para crianças e toda a
família.
SESC IDENTIDADE
29/9, 20h | Grátis
Apresentação de artista nordestino, apresentando novos sons além do forró.
Lazer
COLÔNIA DE FÉRIAS - FESTA DE ENCERRAMENTO
27/7, 18h às 23h | Grátis
Utilizar a Colônia de Férias para potencializar as ações do Nordeste é Aqui, visto que
no mês seguinte teremos Festa Junina e iniciamos as ações de divulgação.
LAZER NO SESC
1 a 31/8, 9h às 18h | Grátis
Programação diversificada, com ações que valorizem a identidade e cultura das regiões
nordestinas.
ARRAIÁ O NORDESTE É AQUI SESC RJ
10, 11 e 12/8, 18h às 23h | 1 kg de alimento não perecível
Valorização das tradições culturais, seja por meio da música, de danças típicas, da
exposição de peças de artesanato, comidas e bebidas típicas, brincadeiras e decoração
temática (de acordo com o direcionamento da Sede para a Festa).

Assistência
CURSO DE BONECAS NORDESTINAS
4 a 20/7, das 13h às 18h | Varanda Rio | 1Kg de alimento não perecível
O curso é uma realização de caráter prático e articula diferentes recursos
metodológicos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica
trabalhada.
CAMPANHA SOBRE OS DIVERSOS NORDESTES NO BRASIL
3 a 31/8, 9h às 10h | Grátis
O objetivo é sensibilizar os alunos da rede pública de ensino sobre as diversas culturas,
através da linguagem lúdica da arte cênica, e após a contação de história, realizar um
bate papo das diferentes culturas, tradições, linguagens e culinárias, entre outros.
AULA DE MOVIMENTO EM RITMO DE FORRÓ
8/8 a 19/12, 18h às 19h | Grátis
A atividade trabalha o corpo, através de vivências, movimentos corporais, expressões
artísticas e afetivas. Para maiores de 60 anos.
COM O SESC POR AQUI: FEIRA NORDESTINA DE SÃO CRISTÓVÃO
26/8, 7h as 20h | R$ 58 (habilitado Sesc), R$ 82 (meia-entrada), R$ 100.
Visita a Feira Nordestina de São Cristóvão. Opção carioca para comprar, comer e se
divertir, pois oferece artesanato, comida, bebida, folclore e muita música, sintetizando
tudo que o Nordeste possui. Inclui ônibus de turismo, guia, serviço de bordo, seguro e
ingressos.
Educação
SESC+ VERDE - OFICINA: FRUTAS DA CAATINGA
19/8, 10h às 13h | Grátis
A programação tem como objetivo compreender melhor o bioma caatinga através de
suas frutas, como: caju, maracujá, jenipapo e umbu. Árvores dessas espécies e de
outras também cultivadas serão disponibilizadas e noções de clima e solo,
características que definem um bioma, serão melhor compreendidas.
SESC+ VERDE - VISITA MEDIADA: ESPAÇO VERDE
De agosto a outubro | Conforme agendamento | Grátis
A programação tem como objetivo a realização de uma trilha ecológica destacando as
espécies vegetais, animais e o trabalho de Burle Marx que utilizava em seus projetos
espécies desse bioma, como o mandacaru, presente no Jardim Suspenso da Unidade.

SESC+ VERDE - OFICINA: ARRANJO COM CACTÁCEAS
6/12, 10h às 13h | Grátis
A programação tem como objetivo compreender a fisiologia das plantas suculentas,
como os cactos, tão presentes no bioma Caatinga. Além de incentivar o cultivo dessas
plantas.
SESC+ VERDE - CURSO DE CESTARIA
Em setembro, 10h às 13h | Grátis
Oficina de construção de cestos com palhas e folhas. Através da oficina serão melhor
compreendidos as zonas de transição da região nordeste, neste caso, a Mata dos
Cocais.

CAMPOS
Cultura
EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
13/6 a 12/8 | 3a a 6a, 9h às 21h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | Grátis
A exposição destaca o artesanato, como bolsas de couro, sandálias, coletes, utensílios
para casa e decoração, além de rendas e confecções. Peças exclusivas da Região do
Cariri estarão presentes com o apoio do Geopark/Unesco.
EXPOSIÇÃO CORDEL E CANTADORES
Até 5/9 | 3a a 6a, 9h às 21h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | Grátis
A exposição conta com Cordéis, CDs e DVDs de grupos de tradição nordestina. Expõe
ainda xilogravuras do acervo da Lira Nordestina, vindas do Ceará, além de parte do
acervo da Editora Luzeiros, uma das maiores Editoras de Cordéis no Brasil.
Assistência
CURSO MODELAGEM ARGILA
Até novembro | Sábados, 13h às 17h | Grátis
Curso de destaque para integrar o projeto.
CURSO DE BORDADO: RENDA FILÉ NORDESTINA
10/7 | Grátis
Curso de renda, típica do nordeste.
OFICINAS DE QUADRILHA
3 a 31/7 | 3as, 11h, 10h e 14h | Grátis
Semana do Arraiá. Oficinas de quadrilha para idosos com previsão de apresentação e
oficinas para crianças.

SEMANA DO FOLCLORE - OFICINA DE BONECAS NORDESTINAS
21 e 23/8 | 14h | Grátis
O curso é uma realização de caráter prático e articula diferentes recursos
metodológicos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica
trabalhada.
SEMANA DO FOLCLORE - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO SOBRE FOLCLORE
NORDESTINO
21 a 24/8 | 17h às 21h | Grátis
Curso de 20 horas.
SEMANA DO FOLCLORE - APRESENTAÇÃO
22/8 | 10h e 14h
Grupos de tradição: reizado, bumba meu boi, teatro de fantoche, mamolengo, circo e
teatro de boneco.
SEMANA DO FOLCLORE - BAILE
23/8 | 18h
Apresentação da quadrilha dos idosos / apresentação artística.
SEMANA DO FOLCLORE - LANÇAMENTO DA CORDEOTECA
21 a 24/8 | 14h
Montagem da Cordeoteca.
SEMANA DA ÁRVORE - VIVÊNCIA
21/9 | Grátis
Abordagens sobre a biodiversidade da Caatinga.
SEMANA DA ÁRVORE - OFICINAS DE ERVAS MEDICINAIS
21 e 24/9 | Grátis
SEMANA DA ÁRVORE - FLORES DA CAATINGA
22 e 25/9 | Grátis
Saúde
OFICINA DE SUCOS
12/7, 14h às 17h | Grátis
Oficina de sucos a partir de frutas típicas.
OFICINA DE CULINÁRIA
26/7, 14h às 17h | Espaço Plural | Grátis
Oficina de sopas a partir de ingredientes típicos.

Copacabana
Assistência
COZINHA CRIATIVA
Em julho | Salão Café | Grátis
Oficina culinária com tema nordestino. Aproveitamento integral dos alimentos.
Cultura
SINTONIA FINA DO NORDESTE - MARCELO CALDI CONVIDA CLAUDIO LINS
10/7, 20h30 | Arena do Sesc Copacabana | R$ 7,5 (habilitado Sesc), R$ 15 (meiaentrada ou com doação de 1kg de alimento não perecível), R$ 30 | Livre
O Projeto Sintonia Fina do Nordeste é uma série musical que tem como proposta a
valorização da cultura nordestina, promovendo um encontro musical de um
representante dessa sonoridade com participação especial de um convidado da música
popular brasileira. O objetivo é contribuir para a produção musical e artística do
seguimento no nosso tempo.
AMARGÔ
14/7, 16h | Pátio do Sesc Copacabana | Grátis | Livre
Voltado para o forró pé de serra tradicional, “Amargô” é um projeto musical que se
originou a partir do Thays Sodré Trio (2016) e nasceu na cidade do Rio de Janeiro em
janeiro de 2018. Tem em sua formação: Carinhoso na sanfona, Rodri Guimarães na
zabumba e Thays Sodré no vocal e triângulo. Seu repertório traz canções de
consagrados compositores da música regional, como Cecéu, Anastácia, Dominguinhos,
Antônio Barros, João Silva, João do Vale, Luiz Gonzaga, Naná Vasconcellos, entre
outros, além de músicas de compositores contemporâneos. Compondo a nova geração
do forró pé de serra e da música popular brasileira, o Trio propõe-se ao estudo do
xote, forró, xaxado e baião, recebendo influências inclusive do samba, maracatu e ijexá
a fim de misturar e modernizar o cenário atual.
SINTONIA FINA DO NORDESTE - MARCELO MIMOSO CONVIDA NINA WIRTTI
24/7, 20h30 | Arena do Sesc Copacabana | R$ 7,5 (habilitado Sesc), R$ 15 (meiaentrada ou com doação de 1kg de alimento não perecível), R$ 30 | Livre
O Projeto Sintonia Fina do Nordeste é uma série musical que tem como proposta a
valorização da cultura nordestina, promovendo um encontro musical de um
representante dessa sonoridade com participação especial de um convidado da música
popular brasileira. O objetivo é contribuir para a produção musical e artística do
seguimento no nosso tempo.

SÉRIES MUSICAIS DO NORDESTE - ORIGINAIS DO SUDESTE
28/7, 16h | Pátio do Sesc Copacabana | Grátis | Livre
Originais do sudeste é uma banda composta por três nordestinos. No triângulo e voz, o
multi-instrumentista maranhense, Ananias Ribeiro, que acreditando no seu talento,
veio para o Rio de Janeiro, em 1979, se arriscar na carreira de músico. Logo fundou a
banda Originais do Nordeste, que em 2013 tornou-se Originais do Sudeste, convidando
Janduí Batista (PE) para tocar zabumba e Valteir Bezerra (PB), sanfona. Ambos, vindos
de família de músicos, tiveram o convívio com o Forró tradicional desde crianças. O
trio traz uma mescla de forró regional, carregando a identidade dos três estados de
origem de seus integrantes. O sotaque nordestino entranhado é a marca registrada da
banda. Todo o repertório é inspirado no forró Pé de Serra, e seus maiores
representantes, como Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Duque de Caxias
Assistência
OFICINA DE DANÇAS POPULARES PARA IDOSOS
02, 09, 16, 23 e 30/7 | 4as, das 14h às 17h | Auditório | Grátis
A oficina durante todo o mês de maio trabalhará ritmos regionais nordestinos com
intervenções de história dessas danças regionais e debates propostos aos participantes
(Sesc+ Vida).
REUNIÃO DE CONVIVÊNCIA MENSAL
08, 15, 22 e 29/7 | 9h | Auditório | Grátis
Reunião mensal com informes ao público idoso, discussão de temáticas diversas
propostas pelo analista técnico ou a partir da demanda apresentada pelo grupo
participante (Sesc+ Vida).
TARDE DANÇANTE
24/8, 13h às 17h | 1kg de alimento não perecível
Encontro mensal dos idosos participantes do projeto com temática nordeste é aqui,
tocando ritmos regionais e forró.
Cultura
OFICINA DE VAGONITE, MACRAMÊ E RENDA
Até novembro | Sábados, 13h às 16h | Grátis
Valorizando o trabalho das rendeiras e a presença nordestina nesta produção, o
Projeto Sesc+ Criativo realiza diversas oficinas ensinando a arte dos pontos e trançados
a seus participantes.

CICLO DE PALESTRAS - VALORIZANDO A APRESENÇA NORDESTINA NA BAIXADA
FLUMINENSE
Até novembro | Sábados, 15h às 16h | Grátis
A atividade busca apresentar aos participantes referencias e nomes nordestinos
influentes na história brasileira como forma de enfrentar preconceitos, estereótipos e
valorizar a contribuição nordestina na composição da baixada.
A VIDA EM CORDEL PELA ARTE DE JOTA RODRIGUES
28/7 a 29/9 | 9h às 17h | Galeria | 1Kg de alimento não perecível
Homenagem ao artista popular Jota Rodrigues, cordelista que realizou tanto clichês
para ilustração das capas de seus folhetos, como também talhando xilogravuras
isoladas com temática própria.
EXIBIÇÃO DE FILMES
Em julho | 6as e sábados, 14h | Biblioteca Leonel Moura Brizola | 1Kg de alimento não
perecível
Exibição de filmes do catálogo Sesc RJ, com temática do Nordeste e Novo Cinema
Pernambucano.
Turismo Social
COM O SESC POR AQUI - CRAB E CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS
11/8 | 9h às 17h | Grátis
O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB) é um polo de
desenvolvimento criativo e comercial para a cidade. Um espaço cultural de múltiplas
atividades, em permanente troca com os demais equipamentos culturais da região e
em ativa conexão com os agentes do artesanato e o público geral no Brasil e no
mundo. A Feira de São Cristóvão é a opção carioca arretada para comprar, comer e se
divertir, pois oferece artesanato, comida, bebida, folclore e muita música.

Engenho de Dentro
Assistência
OFICINA DE BRINQUEDOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS
Julho | 9h às 12h | Escolas e Instituições Sociais | Grátis
A partir de materiais que seriam descartados, serão construídos brinquedos populares
do Nordeste.

EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
A partir de 7/8 | 3a e 5a, 8h às 17h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | Grátis
Exposição seguida de oficina de plantas do nordeste.
Cultura
INTERVENÇÃO LITERÁRIA
Julho e agosto | 10h e 14h | Escolas e Instituições Sociais | Grátis
Intervenção sobre a literatura de cordel.
ESQUETE LITERÁRIO
Julho e agosto | 10h e 14h | Externo | Grátis
Esquete sobre causos e lendas nordestinas.
Educação
OFICINA DE CORDEL
Em julho | 10h às 12h. 14h às 17h | Grátis
Atividade com objetivo de promover acesso à cultura de Cordel, integrando crianças e
responsáveis.
Assistência
VIVÊNCIA: AS BELEZAS DO NORDESTE
A partir de 7/8 | Grátis
Contação de histórias, apresentações musicais e cênicas. 4 encontros no mês de
agosto e 4 encontros no mês de setembro.
EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
7/8 | 3a e 5a, 8h às 17h. Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | Grátis
Exposição seguida de oficina de plantas do nordeste.
SESC+ VIDA - OFICINAS DE ARTES MANUAIS
8, 15, 22, 29/7 | 14h às 17h | Grátis
Trabalhar técnicas de artesanato com inspiração na região nordeste.

Madureira

Assistência
TÉCNICAS DE CULTIVO EM ESPAÇOS URBANOS
A partir de 5/6 | 3as, 14h às 17h. Sábados, 10h às 13h | Espaço das Artes | Grátis
As oficinas terão enfoque em espécies característicos da região Nordeste para a
confecção de canteiros em locais de pouco espaço.
OFICINA DE ARTES MANUAIS
Em julho | Espaço das Artes | Grátis
Oficina de artes manuais onde os temas mensais serão relacionados à cultura
nordestina.
CURSO DE PINTURA EM TECIDO
Em julho | Sala 02 | Grátis
Atividade voltada para o empreendedorismo onde nesta atividade serão trabalhadas
técnicas de pintura que abordem o cotidiano nordestino.
OFICINA DE ESTAMPARIA EM TECIDO
A partir de 3/7 | 3as e 4as, 14h às 17h | Grátis
As oficinas terão como enfoque as figuras nordestinas: suas paisagens e pessoas.
INTERVENÇÕES PELA UNIDADE
12/7, 10h e 16h | Diversos ambientes da Unidade | Grátis
Cantorias e danças das turmas em dias e horários acertados com a Unidade.
OFICINA DE COZINHA CRIATIVA
14/7, 10h às 12h | Espaço Alternativo | Grátis
Receitas com tapioca, milho, canjica.
Cultura
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
20/7, 8h às 11h30. 13h30 às 17h | Grátis
Histórias do Nordeste e apresentações de dança, feitas pelas crianças do SESC+
Infância, para as famílias.

A LENDA DO VALE DA LUA
22/7, 16h | Livre | Grátis (PCG), R$ 2,5 (habilitado Sesc), R$ 5 (meia-entrada), R$ 10.
Teatro Infantil.
A FARRA DO BOI BUMBÁ
19/8, 16h | 1kg de alimento não perecível
A história se desenvolve em torno de um rico fazendeiro que tem um boi muito bonito.
Pai Chico, trabalhador da fazenda, para satisfazer a sua mulher Catirina, que está
grávida e sente desejo de comer a língua do boi. O Pai Chico traz a língua do boi e a
confusão está formada. E além da história do boi, a trama também traz pequenos
contos do folclorista Câmara Cascudo.
ARIANO - O CAVALEIRO SERTANEJO
31/8, 19h30 | 1kg de alimento não perecível
Cavaleiros populares invadem com música e poesia a cidade nordestina de Armorial e
contam e cantam sobre a lenda do cavaleiro nordestino. Aquele que nasceu, amou,
viveu e lutou usando as armas mais potentes: a pena e a tinta. O cavaleiro andante de
mistérios e mitos deixou seu legado e perpetuou suas histórias e foi intitulado: Ariano
– O cavaleiro sertanejo.
OFICINA DE CORDEL E XILOGRAVURA
20/9, 15h | Grátis
A oficina consiste em viajar sobre os mais diversos temas do dia a dia a partir da
produção de poesias em formato de literatura de cordel e ilustrações utilizando
técnicas de xilogravura.

Niterói

OFICINA DE DANÇA COM IDOSO
13 a 27/7 | 13h às 15h | Sala 402 | Grátis
Ciranda.
INTERVENÇÕES PELA UNIDADE
1 a 19/7 | 3as e 4as, 9 às 11 horas | Grátis
Cantorias e danças das turmas em dias e horários acertados com a Unidade.

UM MAR DE DESCOBERTAS
1 a 19/7 | 8h às 17 | Hall da Galeria | Grátis
Produções das turmas de Educação Infantil e Sesc+ sobre o tema.
MOSTRA INTERATIVA DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
17/7 | 8h às 17h | Hall da Galeria | Grátis
Produções das turmas de Educação Infantil e Sesc+ sobre o tema, após pesquisa e
escolha das brincadeiras pelas crianças.
ARRAIÁ DO SESC: O NORDESTE É AQUI
28/7 | 12h às 18h | Área Externa | R$ 2 (habilitado Sesc), R$ 4.
Show com trio pé de serra, formação e apresentação de quadrilha vivenciando a
cultura nordestina.
DANÇAS TÍPICAS - QUADRILHA
4 a 27/7 | 4as e 6as, 15h às 16h | Quadra| Grátis.
Oficina para formação de grupo e treinamento da dança típica de quadrilha formada
por idosos do TSI de Niterói para valorização dos participantes e de suas
potencialidades.

Nogueira

Cultura
INTERVENÇÕES PELA UNIDADE
1 a 19/7 | 3as e 4as, 9h às 11h | Grátis
Cantorias e danças das turmas em dias e horários acertados com a Unidade.
Esporte e Recreação
OFICINA DE BRINCADEIRAS NORDESTINAS
Em julho | 3a a sábado, 10h às 12h | Rinque de Patinação | Grátis
Oficina em evidência das brincadeiras tradicionais e suas contextualização no cenário
nordestino.
VARAL DE HISTÓRIAS - CORDEL
Em julho | 3a a sábado, 10h às 16h | Sala de Leitura | Grátis
Espaço na Sala de Leitura destinado a cordas para exposição e utilização de livros de
cordel.

ARRAIÁ O NORDESTE É AQUI NO SESC RJ
7 e 8/7, 10h às 23h | No Complexo do Parque Esportivo | Valor do ingresso (R$1
habilitado Sesc; R$2 estudante ou idoso; R$4) + 1Kg de alimento não perecível
Valorização das tradições culturais, seja por meio da música, de danças típicas, da
exposição de peças de artesanato, comidas e bebidas típicas, brincadeiras e decoração
temática.

Nova Friburgo

Cultura
EXPOSIÇÃO DE ARTE NORDESTINA
1 a 31/8 | 3a a 6a, 9h às 21h | Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h | Grátis
Exposição da Artista Sandra Valle. Exposição de Pintura em Tela da Arte Nordestina.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
26/8, 14h | Biblioteca | Grátis
Contação de história sobre a cultura nordestina.
LITERATURA DE CORDEL
26/8, 14h | Biblioteca | Grátis
Intervenção sobre a literatura de cordel.
OFICINA DE FORRÓ
Até 30/9 | 3as e 5as, 17h. 4as e 6as, 18h, 19h e 20h | Sala de Ginástica e Dança| Grátis
Oficina de técnicas de forró.

Nova Iguaçu
Assistência
OFICINA: QUADRILHA PARA IDOSOS
5/7, 9h às 11h | Salão Nobre | Grátis
Realização de oficinas nas quais os idosos aprenderão passos típicos e irão fazer os
ensaios e preparação para a apresentação da quadrilha durante a festa institucional.

CURSO DE FORRÓ DE RAIZ PARA A TERCEIRA IDADE
5/7, 10h às 12h | Salão Nobre |Grátis
Atividade com o objetivo de promover a integração entre o grupo de idosos, além de
estimular o desenvolvimento físico e motor e apropriação da cultura nordestina.
APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA ENTRE AS UNIDADES SESC
7 e 14/7 | Área livre, próximo às quadras | Grátis
Apresentação da quadrilha do Grupo de Idosos do projeto Sesc+ Vida, nas unidades
Sesc Nova Iguaçu e Tijuca.
CURSO DE CIRANDA PARA A TERCEIRA IDADE
10, 17, 24, 31/7, das 10h às 12h. 7, 14, 21, 28/8, das 10h às 12h | Salão Nobre | Grátis
Atividade com o objetivo de promover a integração entre o grupo de idosos, além de
estimular o desenvolvimento físico e motor e apropriação da cultura nordestina.
OFICINA CHAPÉU DE PALHA
14, 15, 21, 22, 28/7 | 9h30 às 13h30 | Pavilhão Cascardi | Grátis
A oficina oferecerá conteúdos que possibilitem o desenvolvimento de habilidades
básicas para elaboração de adereços típicos do nordeste.
OFICINA DE CORDEL INFANTIL
15, 22, 28, 29/7, das 13h às 17h | Arvoredo | Grátis
Atividade com o objetivo de promover o acesso à cultura nordestina para o público
infantil .
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO SOBRE FOLCLORE NORDESTINO
21, 22, 23 e 24/8 | Grátis
O curso abordará conteúdos que possibilitem ampliar o conhecimento sobre questões
relacionadas as manifestações populares do nordeste. Cultura popular, religiosidade e
culinária nordestina.
INSTRUMENTOS NORDESTINOS COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS
1/9 | 13h às 17h | Grátis
A oficina oferecerá conteúdos que possibilitem o desenvolvimento de habilidades
básicas para elaboração de instrumentos nordestinos em concomitância com a
reflexão sobre questões ambientais (aproveitamento de materiais).
OFICINA DE MANDAMENTOS ECOLÓGICOS
7/9 | 13h às 17h | Grátis
Contato com a terra e a reflexão acerca dos mandamentos ecológicos defendidos por
Padre Cícero.

CURSO PLANTIO NORDESTINO
15/9, 9h30 às 13h30 | Grátis
No curso serão apresentadas técnicas para cultivo, manutenção e propagação das
espécies, como o cacto.
SEMANA COMEMORATIVA: ÁRVORES E BIODIVERSIDADE DA CAATINGA
18 a 23/9, 10h às 16h | Grátis
Vivência - A Horta do Rei | Vivência - Biodiversidade | Exposição - Mata Branca
Esporte e Recreação
ARRAIÁ O NORDESTE É AQUI NO SESC RJ
8/7, 16h às 20h30 | R$2 (habilitado Sesc), R$4.
Valorização das tradições culturais, seja por meio da música, de danças típicas, da
exposição de peças de artesanato, comidas e bebidas típicas, brincadeiras e decoração
temática.
Cultura
SANFONADA
28/7, das 15h30 às 18h | Arvoredo | Grátis
Apresentação artística realizada por meio de um encontro de sanfoneiros, seguida de
oficina.
Educação
OFICINA DE CORDEL
Em julho, 10h às 12h e 15h às 17h | Espaço em frente ao palco da escola | Grátis
Ilustração e produção das turmas do Sesc+ Infância e Educação Infantil.
OFICINA DE XILOGRAVURA
Em julho, 10h às 12h e 15h às 17h | Espaço em frente ao palco da escola| Grátis
Produções das turmas de Sesc+ Infância e Educação Infantil.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Em julho e agosto, 11h às 12h e 16h às 17h | Grátis
Turmas do Sesc+ Infância para as famílias.
QUADRILHA COM AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO SESC+ INFÂNCIA
8/7, 17h30 às 18h30 | Grátis
Apresentação das turmas na festa junina.

MOSTRA INTERATIVA DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
Em julho, 10h às 18h | Espaço em frente ao palco da escola | Grátis
Produções das turmas de Sesc+ Infância e Educação Infantil.
Esporte e Recreação
INTERVENÇÕES PELA UNIDADE
Em julho e agosto, 10h às 12h e 15h às 17h | Grátis
Cantorias e danças que fazem parte da cultura nordestina, após pesquisa e escolha
pelos alunos das turmas em dias e horários acertados com a Unidade.
Cultura
EXPOSIÇÃO MEIO AMBIENTE E RELIGIOSIDADE
A partir de 16/6 | 3a a domingo, 9h30 às 17h30 | Grátis
A exposição representa o nordeste das belezas naturais, dos patrimônios da
humanidade, culturais e religiosos, de uma maneira pouco conhecida. O acervo
também é composto de móveis, objetos e documentos pessoais do Padim Ciço e tratase do maior acervo particular de relíquias do religioso.
EXPOSIÇÃO ARTESANATO E FOLCLORE
A partir de 23/8 | 3a a domingo, 9h30 às 17h30 | Grátis
A exposição destaca o artesanato, como bolsas de couro, sandálias, coletes, utensílios
para casa e decoração, além de rendas e confecções. Peças exclusivas da Região do
Cariri estarão presentes com o apoio do Geopark/Unesco.
BAILE NORDESTINO
26/7, 15h às 18h | Salão Nobre
Encontro dançante com ritmos característicos do nordeste.

Quitandinha

Assistência
SESC+ CRIATIVO: CURSO DE BORDADO EM FELTRO
05, 12 e 13/7| Salão das Convenções |Grátis
Apresentação de diferentes recursos metodológicos, visando ao desenvolvimento de
competências e habilidades na técnica trabalhada.
SESC+ VIDA: CURSO DE CROCHÊ - FLORES DA CAATINGA
11/7, 13h30 | Salão das Convenções | Grátis
Oficinas com temáticas nordestinas.

Cultura
ENCONTRO DE SANFONEIROS
26/8, 11h às 12h30 | Grátis
O espetáculo promove um encontro de sanfoneiros na serra de Petrópolis, com a
participação de músicos conceituados no universo da sanfona, contemplando toda a
diversidade deste instrumento.
Turismo Social
PASSEIO EMISSIVO
18/8, 7h às 17h | Grátis
Passeio com destino à Niterói para visitação ao Museu Janete Costa de Arte Popular.

Ramos
Assistência
SESC+ SOCIAL - OFICINA RESGATANDO NOSSA CULTURA NORDESTINA
Em julho | 14h às 16h | Grátis
Oficina de caráter lúdico e criativo, que buscará, de maneira interativa, resgatar e
traduzir aspectos da valorização da cultura nordestina.
SESC+ VERDE - OFICINA DE CESTARIA NORDESTINA COM REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL
Em julho | 14h às 18h | Grátis
A oficina de cestaria propõe o resgate da tradição nordestina através da confecção de
cestos aliado a transmissão de conhecimentos culturais daquele que ensina a técnica.
Possibilita ainda a reflexão sobre a importância da conservação do meio ambiente
através do uso de materiais reaproveitáveis ao se confeccionar os cestos.
ENCONTRO DANÇANTE COM O TRIO USTRÊS
Em julho | 14h às 17 | 1kg de alimento não perecível
Encontro dançante que contribui para o envelhecimento ativo, promovendo um
espaço de socialização e movimento.
OFICINA DE PLANTAS DA CAATINGA
5, 12, 19 e 26/7, 14h às 18h | Varandão da Piscina | Grátis
Oficina de plantio de espécimes da caatinga como: angico, angico de bezerro, aroeira,
baraúna, carqueja, catingueira verdadeira, facheiro, faveleira, feijão bravo, juazeiro,
etc.

CURSO DE BONECAS NORDESTINAS
5 a 26/7 e 6 a 27/7, 13h às 17h | Grátis
O curso é uma realização de caráter prático e articula diferentes recursos
metodológicos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica
trabalhada.
SESC+ VERDE - BIOMAS NORDESTINOS E COMUNIDADES ECO SUSTENTÁVEIS
Em agosto | 9h às 11h e 14h às 16h | Grátis
Os desafios apresentados pelos biomas do nordeste tem sido enfrentados pelas
pessoas do local através de empreendimentos que priorizam a sustentabilidade
apresentando como diferencial uma relação de respeito pela vegetação local e
conhecimento tradicional.
SESC+ VERDE - OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
NORDESTINOS COM MATERIAIS RECICLADOS
Em agosto e setembro | 17h às 19h | Grátis
Oficina de confecção de triângulos, chocalhos e zabumba através do reaproveitamento
de materiais.
SESC+ VERDE - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM INSTRUMENTOS SUSTENTÁVEIS
Em agosto e setembro | 19h as 20h30 | Grátis
Realização de apresentação musical utilizando os instrumentos produzidos na oficina
priorizando musicas nordestinas.
SESC+ CRIATIVO: CURSO - CONFECÇÃO DE ESTANDARTES
4, 9, 11, 16, 18, 23 e 25/8, 13h às 17h. 7, 10, 14, 17, 21, 24 e 28/8, 13h às 17h | Grátis
O curso é uma realização de caráter prático e articula diferentes recursos
metodológicos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica
trabalhada.
OFICINA DE ARTESANATO NORDESTINO
5, 7, 19 e 21/8, 13h às 17h | Grátis
A oficina é uma realização de caráter prático e articula diferentes recursos
metodológicos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica
trabalhada.

Saúde
COZINHA CRIATIVA
Em julho | 14h às 17h | Grátis
O projeto visa estimular através de oficinas culinárias, a prática de hábitos saudáveis
de alimentação, contribuindo para saúde e longevidade. Tema do mês: Culinária
Nordestina.
Cultura
HISTÓRIAS DO CHÃO RACHADO: VÁRIOS NORDESTES EM CONTOS
10h e 14h | Grátis
A cantora e atriz Priscilla Mayer, e o ator e contador de histórias Eduardo Ramos,
propõem um panorama diverso e surpreendente de um solo rachado pela força do sol
e de saberes que parecem sem fim.
BIBLIOTECA - PONTOS DE LEITURA
1 a 31/8, 9 às 17h | Grátis
Serviço de extensão da biblioteca onde será disponibilizado pequeno acervo para que
os leitores tenham a oportunidade de desfrutar de um local agradável e aconchegante
de estímulo à leitura. A temática do acervo será Cultura Brasileira com diversos livros
sobre o nordeste, contos populares e cordéis.
SESC PRIMEIROS OLHARES - A HISTÓRIA DO TRAVA-LÍNGUA
12/8, 11h | Grátis
A história vai sendo contatada, partindo de pequenos traços que se transformam em
desenhos e compõe a historia, despertando no público a curiosidade em desvendar o
significado de cada traço. As contadoras de histórias Solange e Sheyza trazem Lampião
e Maria Bonita, na História do Trava-Línguas com muito repente.
SESC EXPRESSÕES - CAIXA-POEMA
16 e 23/8 (Externo), 18/8 (Interno) | 10h, 14h e 11h | Grátis
Os interiores de 2 caixas revelam cenas de manipulação inspiradas em um poema da
literatura de cordel e uma lenda indígena. As caixas são instaladas pelos 3 atores e um
espectador por sua vez observa as cenas manipuladas durante a declamação do texto.
Um cortejo poético e musical (com vozes, violão e pandeiro) é o que dá início à
intervenção.

Santa Luzia
Assistência
SESC+ VIDA: OFICINA DE DANÇA POPULAR PARA TERCEIRA IDADE
4 a 25/7, das 10 às 12h | Sala 204 | 1Kg de alimento não perecível
A atividade tem como proposta disseminar a cultura popular nordestina, utilizando
as danças populares de grande relevância, como Maracatu e Ciranda.
CULTURA POPULAR, RELIGIOSIDADE E CULINÁRIA
5 a 26/7, das 14 às 17h | Sala 202 | 1Kg de alimento não perecível
Curso sobre cultura popular, religiosidade e culinária nordestina.
SESC+ CRIATIVO: ARTES MANUAIS
6 a 27/7, das 14 às 17h | Sala 202 | 1Kg de alimento não perecível
Trabalhar com outras técnicas para geração de renda com inspiração no artesanato
nordestino (tais como fuxico, renda).
Esporte e Recreação
LAZER NO SESC
Em julho, segundas e quartas, 12h e 13h | Sala 204 | Grátis
Oficinas de Forró para os habilitados da Unidade.
OFICINA DE NUTRIÇÃO - CULINÁRIA NORDESTINA
7/7, 18h | Sala de Cursos | Grátis
Oficinas de nutrição com enfoque na culinária nordestina
ARRAIÁ O NORDESTE É AQUI NO SESC RJ
7/7, 16h às 22h. 8/7, 16h às 21h | R$ 2 (habilitado Sesc), R$ 4.
Tradicional festa com comidas típicas, apresentação de quadrilha, brincadeiras e muito
forró.
Cultura
MARIA FILÓ
7/7, 19h | Ginásio | R$ 2 (habilitado Sesc), R$ 4.
O Grupo teve como referências a cultura tradicional nordestina, resgatando obras de
mestres como Luiz Gonzaga, Marinês, Sivuca e Dominguinhos. Buscando sempre ter
em suas apresentações características de musicalidade, emoção e energia.

SOTAQUE DO NORDESTE
8/7, 19h | Ginásio | R$ 2 (habilitado Sesc), R$ 4.
Com um repertório diversificado e popular, o Sotaque do Nordeste conquistou o seu
espaço e mostra que o forró pé de serra é um ritmo que veio para contagiar.
EM UM LUGAR CHAMADO LUGAR NENHUM
14/7, 19h | 16 anos | Grátis (PCG), R$ 5 (habilitado Sesc), R$ 10 (meia-entrada), R$ 20.
A chegada do rádio à cidade nordestina de Lugar Nenhum, na década de 50,
transforma absolutamente a vida de um casal. O drama de tintas poéticas, inspirado
em literatura de cordel e propõe reflexão sobre como as mídias impõem ideias e
desejos.
Assistência
FEIRA DE ARTESANATO COM ARTIGOS NORDESTINOS
7 e 8/7, 17h | Grátis
Exposição de produtos do grupo de artesãos participantes do Projeto Sesc +Social.

São João de Meriti

Esporte e Recreação
MOMENTO PARA DANÇAR
14/7, 18h às 21h | Quiosque | R$2 (habilitado), R$5.
Um encontro para dançar. Momento de lazer através da dança e diversos ritmos para
socialização e bem estar. Tema do mês: “Festa do Sertão”.
Cultura
PALESTRA: A INFLUÊNCIA DA CULTURA POPULAR NA ARTE CONTEMPORÂNEA
15h | Grátis
Tendo como ponto de partida a exposição Do Divino ao Contemporâneo, a roda de
conversa busca dialogar sobre com a arte contemporânea se transformar ao se
conectar com os elementos da cultura popular tipicamente nordestina.
EXPOSIÇÃO DO DIVINO AO CONTEMPORÂNEO
12/7 a 22/9 | 3a a sábado, 9h às 18h | Grátis
A exposição visita a “Festa do Divino” de Dona Antônia, caixeira maranhense que
mantém a tradição em Nova Iguaçu há mais de 40 anos. A exposição que conta com
fotos, vídeos e instalações artísticas, visita a festividade popular e lança luz sobre a
dialética entre os festejos populares e a arte contemporânea.

PALESTRA: A INFLUÊNCIA DA CULTURA POPULAR NA ARTE CONTEMPORÂNEA
Em agosto | 15h | Grátis
Tendo como ponto de partida a exposição Do Divino ao Contemporâneo, a roda de
conversa busca dialogar sobre com a arte contemporânea se transformar ao se
conectar com os elementos da cultura popular tipicamente nordestina.
SESC+ FUTURO 2018 - OFICINA DE DANÇAS NORDESTINAS
16/9 | 10h às 12h | Grátis
Atividade voltada ao público jovem para discussão da cultura nordestina através de
danças características da região.
Assistência
INTERCONECTIVIDADE: CULTURA DIGITAL NAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS
4/7, 15h | Instituição/Escola Pública de Região | Grátis
Realização de Roda de Conversa sobre o hibridismo e a importância da utilização da
cultura digital nas manifestações artísticas nordestinas.
SESC+ VERDE - CONFECÇÃO DE BRINQUEDO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
18 e 25/9, 8h às 12h | Grátis
Oficina que exercita a criatividade dos participantes através de atividades lúdicas,
como o conceito e importância da preservação ambiental através da construção e uso
de brinquedos feitos com material reaproveitado. Será trabalhada a construção de
brinquedos que se remetam à cultura nordestina.
SESC+ VIDA - CURSO: MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA
12, 19 e 26/7. 2, 9, 16, 23 e 30/8 | 14h | Grátis
O curso visa promover uma reflexão sobre a trajetória de vida dos idosos,
possibilitando a integração dos mesmos com suas raízes e buscando, dessa forma, a
preservação do patrimônio humano. Busca-se focar as memórias orais de idosos que
nasceram no Nordeste ou que tenham alguma história com a região.
NAVEGAÇÃO A BIBLIOTECAS E MUSEUS VIRTUAIS: PAISAGENS NORDESTINAS
13 e 27/7, 15h | Espaço Arte, Ciência e Tecnologia | Grátis
Navegação a Bibliotecas e Museus Virtuais por meio de visitas guiadas aos museus e
bibliotecas que representam a cultura nordestina.

SESC+ VERDE - RODA DE CONVERSA: ESPÉCIES ENDÊMICAS DO BIOMA CAATINGA
8/8, 14h às 15h | Grátis
Roda de conversa com o intuito de apresentar e discutir a diversidade de espécies
existentes no bioma caatinga, apontando seu endemismo. Ainda que a diversidade de
animais seja menor em ambientes áridos e semiáridos quando comparada às florestas
tropicais, este bioma abriga várias espécies de mamíferos, aves, anfíbios e répteis.
SESC+ SOCIAL - CURSO: PATRIMÔNIOS CULTURAIS DA BAIXADA FLUMINENSE
21, 23, 24 e 25/8 | 13h | Grátis
O curso tem como proposta ampliar o conhecimento e promover a valorização da
Baixada Fluminense, bem como a preservação dos seus patrimônios material, imaterial
e natural, possibilitando o fortalecimento da identidade histórica e cultural da Baixada
Fluminense. Será focado patrimônios que tenham destaque a cultura nordestina. No
dia 21 acontece um passeio ao Museu do Amanhã e ao Centro de Tradições
Nordestinas. Dia da Emancipação de São João de Meriti.
SESC+ VERDE - CONFECÇÃO DE BRINQUEDO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL
18 e 25/9, 8h às 12h | Grátis
Oficina que exercita a criatividade dos participantes através de atividades lúdicas,
como o conceito e importância da preservação ambiental através da construção e uso
de brinquedos feitos com material reaproveitado. Será trabalhada a construção de
brinquedos que se remetam à cultura nordestina.

Teresópolis
Cultura
ENCONTRO DE CORDELISTAS
29 e 30/8, 14h e 19h | Grátis
No mês de agosto em comemoração ao Poeta de Cordel, realizaremos um encontro
com escritores, poetas e artistas que se dedicam à Literatura de Cordel.
SAMBA COCO
28/9, 20h | 1kg de alimento não perecível
Apresentação artística com grupo local.

TIJUCA

Cultura
FORRÓ DANÇANTE
26/7, 16 às 19h | Casa Rosa
Agradável tarde de descontração e socialização dos participantes, através da música
predominantemente nordestina, o forró.
CURSO DE ARTESANATOS (TÉCNICAS NORDESTINAS VARIADAS)
Em julho | 3as e 5as, 10h às 12h e 14h às 16h | CRAS / Lar Fabiano | Grátis
Curso de artesanato com a utilização de várias técnicas para confecção de peças
típicas nordestinas.
EXPOSIÇÃO CORDEL E CANTADORES
15/6 a 17/8 | 3a a 6a, 9h às 20h. Sábado, domingo e feriados, 9h30 às 17h30 | Grátis
A exposição conta com Cordéis, CDs e DVDs de grupos de tradição nordestina. Expõe
ainda xilogravuras do acervo da Lira Nordestina, vindas do Ceará, além de parte do
acervo da Editora Luzeiros, uma das maiores Editoras de Cordéis no Brasil.
ENCONTRO DE QUADRILHAS PROFISSIONAIS
7/7, 16 às 19h | Ginásio | Grátis
Apresentação de grupos de quadrilhas em diferentes estilos, dançada e contada, a fim
de aproximar o público da cultura popular nordestina.
EXPOSIÇÃO RELIGIOSIDADE E MEIO AMBIENTE
22/8 a 02/11 | 3a a 6a, 9h às 20h. Sábado, domingo e feriados, 9h30 às 17h30
A exposição representa o nordeste das belezas naturais, dos patrimônios da
humanidade, culturais e religiosos, de uma maneira pouco conhecida. O acervo
também é composto de móveis, objetos e documentos pessoais do Padim Ciço e tratase do maior acervo particular de relíquias do religioso.
Educação
OFICINA DE PÍFANO
Sábados | 10h às 12h
Os pífanos são instrumentos musicais populares na região nordeste. A oficina prevê a
confecção de flautas com a utilização de bambu ou reaproveitamento de PVC. Após
confeccionar os instrumentos, os participantes receberão orientações para o toque.

OFICINA DE XILOGRAVURA - ATELIÊ DE GRAVURA
De abril a novembro | 6as, 14h às 17h | Grátis
Xilogravura é a técnica na qual se utiliza a madeira como matriz para impressão. A
oficina apresentará um breve histórico da técnica, as diferentes possibilidades de
madeiras, tintas e papéis para impressão manual e com uso do prelo.
Esporte e Recreação
OFICINA DE CAPOEIRA
1/7 à 2/12 | 15h - 17h
Realização de oficina com o público estudante.
ARRAIÁ O NORDESTE É AQUI NO SESC RJ
14/7, 17h às 22h. 15/7, 16h às 21h
Valorização das tradições culturais, seja por meio da música, de danças típicas, da
exposição de peças de artesanato, comidas e bebidas típicas, brincadeiras e decoração
temática.
Cultura
ARIANO - O CAVALEIRO SERTANEJO
8/6 a 1/7, 20h | Teatro | Grátis
Cavaleiros populares invadem com música e poesia a cidade nordestina de Armorial e
contam e cantam sobre a lenda do cavaleiro nordestino. Aquele que nasceu, amou,
viveu e lutou usando as armas mais potentes: a pena e a tinta. O cavaleiro andante de
mistérios e mitos deixou seu legado e perpetuou suas histórias e foi intitulado: Ariano
– O cavaleiro sertanejo.
Esporte e Recreação
RECREAÇÃO TÍPICA NORDESTINA
7, 8, 14 e 15/7, 10h às 15h e das 16h às 20h | Grátis
Brincadeiras típicas: Pau de Sebo, Cavalinho de Pau, Amarelinha, etc...
OFICINA DE PIPA
7, 8, 14 e 15/7, 18h às 21h | Grátis
Confecção de pipas.
OFICINA DE PIÃO
7, 8, 14 e 15/7, 15h às 18h | Grátis
Customização de piões.

OFICINA DE CAPOEIRA
25/7, 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 2/12 | 15h e 17h | Externo | Grátis
Realização de oficina com o público estudante.
AULA ABERTA DE RITMOS
14 e 28/7, 11 e 25/8, 8 e 22/9, 13 e 27/10, 10 e 24/11 | Grátis
Forró, Xote, Xaxado e Maracatu.
Assistência
CURSO – ARTES MANUAIS PARA IDOSOS
4as e 6as, 14h às 16h | Sala multiuso I
Artesanato Sustentável - destaque tema nordestino
CURSO - CONSCIÊNCIA CORPORAL PARA IDOSOS
6as, 14h às 16h | Sala multiuso I | 1Kg de alimento não perecível
Consciência corporal - dramatização com foco no Nordeste.
OFICINA DE PATCH APLIQUE COM CHITA
21/7, 13h às 17h | Sala multiuso III | 1Kg de alimento
Aplicação de chita de forma adequada para fabricação de peças customizadas
MOMENTO PARA DANÇAR - EDIÇÃO NORDESTE
27/7 | R$5 (habilitado Sesc), R$10.
Uma homenagem aos ritmos nordestinos. Não vai faltar xote e baião no salão. E pra
completar, muito forró e axé.

TRÊS RIOS
Cultura
APRESENTAÇÃO DE TEATRO/FOLCLORE
22/8 | 10h30 (1a sessão) e 15h (2a sessão) | Quadra Coberta | Grátis
Com livre adaptação do texto “A Princesa Adivinhona”, versão de um tradicional conto
popular coletado por Luís da Câmara Cascudo, o mais importante folclorista da
América Latina, o Coletivo Peneira convida você para conhecer URUCUIA GRANDE
SERTÃO. Em um reino distante no sertão brasileiro, um rei solitário, influenciado pelo
avançar da idade, determina que seu fiel servo arrume um rapaz para desposar a
jovem princesa. Após o anúncio surgem muitos pretendentes e, com isso, o patriarca
volta a nutrir um fio de esperança, apesar de toda a resistência da moça, que se julga a

mais inteligente do império. Para a nobre, nenhum homem é capaz de satisfazê-la
intelectualmente. Inspirado por esta narrativa, o Coletivo Peneira traz à tona algumas
questões que merecem evidência, como o preconceito social e o amor.
ENCONTRO LITERÁRIO COM JÔ OLIVEIRA
Em setembro | 10h às 14h | Grátis
Bate papo com o ilustrador Jô Oliveira com alunos da rede pública de ensino sobre a
importância da ilustração na construção da narrativa - HQ, Cordel e cultura popular.
Mini oficina de HQ. Exposição das obras do ilustrador.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - LIVRAMENTO CONTA: HISTÓRIAS DE MEDO E CORAGEM
Em agosto | 10h | Grátis
Apresentação de contos recolhidos dos livros de Câmara Cascudo, Ricardo Azevedo e
outros. Após a apresentação será realizada uma mediação de leitura e apresentação
dos autores referenciados.
INTERVENÇÃO POÉTICA
Em agosto | 10h às 16h | Biblioteca | Grátis
Intervenção Poética - Cordel.

TURISMO SOCIAL
FEIRA DO RIO ANTIGO
Visita à Feira do Rio Antigo, tradicionalmente conhecida como Feira do Lavradio, com
muita arte e espetáculos ao ar livre, localizada no coração da Lapa, bairro boêmio da
cidade. O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB) é uma
plataforma mercadológica para o reposicionamento e a qualificação do artesanato
brasileiro, transformando-o em objeto de desejo e consumo e, consequentemente,
aumentando seu valor de mercado. A Feira de São Cristóvão é a opção carioca
arretada para comprar, comer e se divertir, pois oferece artesanato, comida, bebida,
folclore e muita música. O local sintetiza o Nordeste e oferece ao visitante tudo que a
região dispõe.
Madureira + CENTRO LUIZ GONZAGA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS + CRAB > 4/8 |
8h30 às 19h30 | Livre | R$ 40 (habilitado Sesc), R$ 56 (est., id., conv., <21), R$ 69 |
Inclui transporte, guia de turismo, ingresso, seguro e serviço de bordo. Refeição não
inclusa.

FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO
A Feira de São Cristóvão é um pedaço do Nordeste no Rio de Janeiro. Lá é possível se
divertir com as lojinhas de artesanato nordestino, saborear suas comidas típicas, além
de viver o folclore dessa região arretada. Tudo isso ao som de muita música!
Três Rios + MUSEU DO AMANHÃ > 5/8 | 8h às 20h30 | Livre | R$ 64 (habilitado Sesc),
R$ 78 (conv; id; est; <21), R$ 111 | Inclui transporte, serviço de bordo, guia de turismo
condutor, ingresso e seguro viagem. Refeição não inclusa.
Nova Friburgo + LAPA E ESCADARIA SELARÓN > 12/8 | 8h às 19h30 | Livre | R$ 63
(habilitado Sesc), R$ 90 (conv; id; est; <21), R$ 109 | Inclui transporte, serviço de
bordo, guia de turismo condutor, ingresso e seguro viagem. Refeição não inclusa.
São Gonçalo > 18/8 | 13h às 19h | Livre | R$ 40 (habilitado Sesc), R$ 56 (est., id.,
conv., <21), R$ 69 | Inclui transporte, guia de turismo, ingresso para o Centro de
Tradições Nordestinas, seguro e serviço de bordo. Refeição não inclusa.
Copacabana + CADEG > 19/8 | 8h às 18h | Livre | R$ 38 (habilitado Sesc), R$ 55 (est.,
id., conv., <21), R$ 65 | Inclui transporte, guia de turismo, seguro e serviço de bordo.
Refeição não inclusa.
Engenho de Dentro + MUSEU JANETE COSTA DE ARTE POPULAR > 19/8 | 9h30 às
16h30 | Livre | R$38 (habilitado Sesc), R$50 (conv., est., id. , <21), R$65 | Inclui ônibus
de turismo, guia, serviço de bordo, seguro e ingressos. Refeição não inclusa. Vagas
limitadas.
São João de Meriti + MUSEU DO AMANHÃ > 21/08 | 9h às 17h | Livre | R$ 38
(habilitado Sesc), R$ 56 (est., id., conv., <21), R$ 66 | Inclui transporte, guia de turismo,
seguro, ingresso e serviço de bordo. Refeição não inclusa.
Barra Mansa + MUSEU DE HISTÓRIA NACIONAL > 26/8 | 7h às 19h | Livre | R$ 58
(habilitado Sesc), R$ 82 (meia-entrada), R$ 100 | Inclui transporte, guia de turismo,
seguro, ingresso e serviço de bordo. Refeição não inclusa.

CENTRO SEBRAE DE REFERÊNCIA DO ARTESANATO BRASILEIRO (CRAB)
O CRAB é um polo de desenvolvimento criativo e comercial para a cidade. Um espaço
cultural de múltiplas atividades, em permanente troca com os demais equipamentos
culturais da região e em ativa conexão com os agentes do artesanato e o público geral
no Brasil e no mundo.
Duque de Caxias + CENTRO LUIZ GONZAGA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS > 11/8 | 9h
às 17h | Livre | R$ 38 (habilitado Sesc), R$ 50 (est., id., conv., <21), R$ 65 | Inclui
transporte, guia de turismo, ingresso, seguro e serviço de bordo. Refeição não inclusa.

MUSEU JANETE COSTA DE ARTE POPULAR COM CAFÉ DA MANHÃ NO BISTRÔ
O Museu Janete Costa é uma homenagem à arquiteta pernambucana, que viveu parte
de sua vida em Niterói e foi uma das maiores pesquisadoras de arte popular no Brasil.
Abriga obras de diversos artistas populares, com exposições permanentes e
itinerantes. O Bistrô MAC, localizado no Museu de Arte Contemporânea de Niterói e
uma das mais belas criações de Oscar Niemeyer, é um espaço que une boa
gastronomia, arte e um visual privilegiado da Baía de Guanabara.
Quitandinha > 18/8 | 7h às 17h | Livre | R$ 71 (habilitado Sesc), R$ 103 (est., id.,
conv., <21), R$ 122 | Inclui transporte, guia de turismo condutor, café da manhã,
serviço de bordo e seguro viagem. Não inclui almoço.

