
Circo
> TihanySpectacular.Aturnê“AbraKdabra” reúne
alta tecnologia a números de ilusionismo, acrobacia e
dança. No show, um helicóptero some no palco.
PaláciodosSonhos:Av.dasAméricas9.600,Barra—
7122-1122 (informações). Ter a qui, às 20h30m.
Sex, às 15h30m e às 20h30m. Sáb e feriados, ao
meio-dia, às 16h30m e às 20h30m. Dom, ao meio-
dia, às 16h e às 19h30m. Ter a sex: R$ 30 (geral) e
R$ 150 (camarote). Sáb, dom e feriados: R$ 40 (ge-
ral) eR$170(camarote). Livre.Até17denovembro.

Eventos
> Grátis Cultura, Arte e Sustentabilidade.O
projeto chega à cidade com atividades com foco na
sustentabilidade.Oficinasdereciclagem,contaçãode
histórias, jogos e espaços temáticos para leitura são
algumas das atrações.
Village Mall: Av. das Américas 3.900, Barra —
3252-2900. Dom a sex, das 14h às 20h. Sáb,
do meio-dia às 20h. Não recomendado para me-
nores de 3 anos. Até 17 de novembro.

> Eu, você e MAM. Coordenado pelo artista
plástico Luiz Pizarro, o evento é realizado dentro
e fora do museu. O lançamento, neste domingo,
conta com um trabalho de sensibilização com
música, visita às exposições e oficina de pipas.
Museu de Arte Moderna: Av. Infante Dom Henri-
que 85, Parque do Flamengo — 3883-5600.
Dom, às 14h. R$ 12 (ingresso família, para até 5
pessoas). Livre.

> Rádio Maluca.O tema do programa-show é “Cal-
minho, dengoso, brigão... Como você é? Para animar
a garotada, um trecho do musical “As coisas”. A edu-
cadora Cristina Vilaça conta a história do dia.
Teatro Sesi: Av. Graça Aranha 1, Centro. Sáb, às

11h. R$ 1. Livre.

> Grátis Sessão Criança. O programa exibe
esta semana a animação “A ratinha valente 2”, de
Dick Sebast (EUA, 1998).
Centro Cultural Banco do Brasil: Rua Primeiro de
Março 66, Centro — 3808-2020. Sáb e dom, às
14h. (As senhas são distribuídas uma hora antes
da sessão). Livre.

Centros culturais
> Espaço Cultural da Marinha.O local é dedi-
cado à História do Brasil e da navegação. No na-
vio-museu Bauru, o público confere a exposição
“A participação da Marinha do Brasil na Segunda
Guerra Mundial”. De quinta a domingo, passeios
guiados à Ilha Fiscal. Saídas ao meio-dia e meia,
às 14h e às 15h30m.
Espaço Cultural da Marinha: Av. Alfred Agache s/
nº, Praça Quinze — 2233-9165. Ter a dom, do
meio-dia às 17h. Grátis (visita) e R$ 20 (passeio).
Livre.

> Planetário da Gávea. A exposição do Museu do
UniversoapresentaexperimentosinterativosdeAstro-
nomia e Astrofísica. A mostra “O universo deslum-
brante”reúneimagenscaptadasportelescópiosinsta-
lados no Chile, enquanto “Números e cores: uma his-
tória da Astronomia” fala desta ciência por meio da
evoluçãodosregistros.Nofimdesemana,exibiçãode
filmes na Sessão de Cúpula às 15h, 16h e 17h.
Planetário: Rua Vice-Governador Rubens Berardo
100, Gávea — 2274-0046. Ter a sex, das 9h às
17h. R$ 10. Sáb, dom e feriados, das 14h30m às
17h. R$10 (só visitação ao Museu do Universo). R$
20 (Sessão de Cúpula e Museu do Universo). Livre.

Patinaçãono gelo
> Barra On Ice.Pista para 120 pessoas.
Supermercado Extra 24h: Av. das Américas
1.510, Barra — 2431-4602. Seg e qui, das
15h às 20h. Ter, qua e sex, das 15h às 21h.

Sáb e feriados, das 14h30m às 22h. Dom, das
14h30m às 21h. R$ 35 (por uma hora de pati-
nação, com equipamentos de segurança incluí-
dos). O uso de meias de cano longo é obrigató-
rio, mas não é fornecido pela pista. Não reco-
mendado para menores de 5 anos.

> Norte On Ice.Pista para 100 pessoas.
NorteShopping (estacionamento Pedras Altas):
Av. Dom Helder Câmara 5.474, Cachambi —
2178- 4606. Seg a qui, das 15h às 21h. Sex, das
14hàs22h.Sáb,das13hàs22h.Dome feriados,
das 13h às 21h.R$ 35 (por uma hora de patina-
ção). O uso do par de meias de cano longo é obri-
gatório, mas não é fornecido pela pista. Não reco-
mendado para menores de 5 anos.

Recreação
> Grátis Cultura, Arte e Sustentabilidade. O
projeto tem atividades com foco na sustentabilida-
de e preservação do meio ambiente. Oficinas de re-
ciclagem, contação de histórias, jogos e espaços te-
máticos para leitura são algumas das atrações.
Shopping Village Mall (piso L2): Av. das Américas
3900, Barra a — 3252-2900. Dom a sex, das 14h
às 20h. Sáb, do meio-dia às 20h. Não recomenda-
do para menores de 3 anos. Até 17 de novembro.

> Lagoa Aventuras. Escaladas, arvorismo e ti-
rolesa. Para a prática de todas as atividades, o pú-
blico recebe os equipamentos necessários e é as-
sistido por monitores durante todo o circuito.
Parque da Catacumba: Av. Epitácio Pessoa
3.000, Lagoa — 4105-0079. Ter a dom, das
9h30m às 16h30m. R$ 20 (uma descida na tiro-
lesa infantil ou uma na tirolesa adulto ou arvoris-
mo infantil ou escalada), R$ 25 (duas descidas na
tirolesa infantil) e R$ 30 (arvorismo adulto). Não
recomendado para menores de 4 anos.

Teatro adolescente
> ‘Na real’. Direção: Eudes Veloso e Thiago Bo-
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NA PENÍNSULA
Prepare-se. Os maiores talentos em arquitetura,
decoração e paisagismo vão surpreender você.

AV. DOS FLAMBOYANTS 500
PENÍNSULA (PORTARIA 2) – BARRA DA TIJUCA

ATÉ 18/11

DE TERÇA A SÁBADO DAS 12H ÀS 21H
(INCLUSIVE FERIADOS)

DOMINGO DAS 11H ÀS 20H

ÚLTIMOS DIAS!
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