Programação Semanal – de 10/05/18 a 16/05/18

EVENTOS DA SEMANA

“Musa Paradisíaca”
De 10 a 12 de Maio
Moda, Arte, Gastronomia, Música, Diversão

10/05
18:00h - Maternidade Real(Roda de conversa)
11/05
14:00h - Horta Caseira + PANC(Plantas alimentícias não convencionais)
12/05
15:00h - Roda de Leitura(texto: Marielle Franco) , SLAM das Mina,
Troca de Livros
20:00h – Trio Caiçara(Forró)
Local: Cais de Santa Luzia
Entrada gratuita

ESPAÇOS CULTURAIS

“Toda Humanidade Nasceu de
uma Mulher”
Exposição da artista plástica Lyla Melo.
A proposta da mostra é apresentar as
transformações do corpo feminino e todo
o encantamento que acontece durante a
gestação. Para isto, estão sendo
apresentadas na exposição esculturas de
barrigas de gestantes, pés e mãos de
bebês, além de telas pintadas em acrílico.

Até 13 de Maio
Maiores Informações

Rua do Comércio, S/N – Centro - Telefone: 24 3369-7595
FUNCIONAMENTO
De terça a sexta-feira: das 10h às 18h; sábado e domingo e feriado: das 10h às 14h

Exposição

“Festa do Divino”
Quadros e objetos que retratam a história
da festa, além de banners informativos
sobre as Danças das Jardineiras, dos
Marujos, dos Velhos e dos Lanceiros. A
história do Menino Imperador também
ganhou destaque na mostra.
Até 21 de Maio
Maiores informações

FUNCIONAMENTO
De terça a sexta-feira: das 10h às 18h; sábado e domingo e feriado: das 10h às 14h
Rua Arcebispo Santos – Praça Zumbi dos Palmares – s/nº Centro.
Tel.: (24) 3365-7221 – 3365-1510

Peça Infantil

“A princesa Sisuda”
Dia 11 (Sexta-feira)
Sessões: 10h30 e 15h30
Dia 12 (Sábado)
Sessão: 17h

Ingressos: R$ 10,00(Inteira), R$ 05,00(Meia)
Vendas: Na hora.
FUNCIONAMENTO
De terça a sexta-feira: das 10h às 18h; sábado e domingo e feriado: das 10h às 14h
Praça Guarda Marinha Greenhalg – São Bento. Tel.: (24) 3367-1055

Exposição

“Formas de Iluminar”
São candelabros, castiçais, arandelas,
tochas e lanternas, que retratam
diversas cerimônias da história de
Angra dos Reis
Até o final de Maio
Maiores informações

FUNCIONAMENTO
De terça a sexta-feira: das 10h às 18h; sábado e domingo e feriado: das 10h às 14h
End.: Morro do Santo Antônio, s/nº Centro.
Tel.: (24) 3369-7589.

Exposição

“O rosto do Crucificado”
A exposição conta com uma coleção de
vinte crucificados de diversas igrejas,
conventos e capelas do município, que
estão sob a guarda do Museu de Arte
Sacra. São peças dos séculos XVIII, XIX e
XX. Nesta variedade de acervos são
destaques: Cristos em Agonia e Cristo
Morto.

FUNCIONAMENTO
De terça a sexta-feira: das 10h às 18h; sábado e domingo e feriado: das 10h às 14h
Rua Dr. Bastos, Largo da Lapa – s/nº – Centro – Tel.: (24) 3369-7693.

FUNCIONAMENTO
De terça a sexta-feira: das 10h às 18h; sábado e domingo e feriado: das 10h às 14h
End.: Avenida Beira Mar, s/nº – Vila do Abraão.
Tel.: (24) 3361-9977

CINEMA

PROGRAMAÇÃO de 10/05 a 16/05

VINGADORES: GUERRA INFINITA
Dublado: Sala 01, 3D
Horários: 15:00h, 18:00h, 21:00h
Classificação: 12 anos

VINGADORES: GUERRA INFINITA
Dublado: Sala 04, 3D
Horários: 17:20h
Classificação: 12 anos

VINGADORES: GUERRA INFINITA
Dublado: Sala 02
Horários: 14:50h, 17:40h, 20:45h
Classificação: 12 anos

VINGADORES: GUERRA INFINITA
Legendado: Sala 04, 3D
Horários: 20:20h
Classificação: 12 anos
RAMPAGE – DESTRUIÇÃO TOTAL
Dublado: Sala 04
Horários: 15:10h
Classificação: 14 anos
Obs.: Sessões somente Sábado e Domingo

PAULO, APÓSTOLO DE CRISTO
Dublado: Sala 03
Horários: 15:00h, 19:10h
Classificação: 12 anos

VERDADE OU DESAFIO
Nacional: Sala 03
Horários: 17:10h, 21:20
Classificação: 14 anos

Site: http://www.redecineshow.com.br/
Atenção: Programação sujeita a alterações sem prévio aviso.
Preço dos ingressos

Filme 2D
Segunda e terça: R$ 20,00 (meia R$ 10,00).
Quarta e quinta: R$ 24,00 (meia R$ 12,00).
Sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 28,00 (meia R$ 14,00).
Filme 3D
Segundas e terças: R$ 24,00 (meia R$ 12,00).
Quartas e quintas: R$ 28,00 (meia R$ 14,00).
Sextas, sábados, domingos e feriados: R$ 32,00 (meia R$ 16,00).
Promoção
As promoções estão sendo feitas pelo Facebook:
www.facebook.com/redecineshow
Estrada do Marinas, nº 91 – Praia do Jardim.
Tel.: (24) 3367-2013.

CASA NOTURNA

HIPNOSE
Programação
“Forró Vip Sereno”
Banda Sereno
10/05 (Quinta-Feira) a partir das 21h

“Zoeira Mode On”
Tiago Oliveira(Sertanejo)
DJ Dippou`s(Funk)
DJ André LR(Top Hits)
11/05 (Sexta-feira) a partir das 23:30h

“Romance com Safadeza”
MC Romântico(Funk)
Higor(Pagode)
DJ HB(Funk)
DJ André LR(Top Hits)
12/05 (Sábado) a partir das 23:30h

ARMAZEN ANGRA
R. José Belmiro da Paixão, 320 – Pq. das Palmeiras.
Telefone: (24) 3377-2611.
Classificação etária: 18 anos.

BOATE BASE
Programação

“Especial Sorriso”
Higor(Pagode)
DJ Convidado(Top Hits)
11/05 (Sexta-feira) a partir das 23h

“Micareta do Magnata”
Baile do Jaca + CDD
DJ Xande CDD seu monstro
DJ Novinho do Jacaré
DJ-Juninho Magnata
Ronnie DJ
DJ Negão
DJRick Climatyco
12/05 (Sábado) a partir das 23h

RESTAURANTES

RESTAURANTE E CHOPPERIA ZERO GRAU
Av. Ayrton Senna, nº 213 – Praia do Anil – Iate Clube Aquidabã
Tel.: (24) 3377-2881

RESTAURANTE ESPETTO RIO
Rua Francelino Alves de Lima, Nº 1019- Nova Angra- Angra dos Reis.
Tel.: (24) 3377-8830
Funcionamento: Segunda a Domingo de 11h ás 23:45h.

REPUBLICANOS
Rua Dr. Orlando Gonçalves, nº 55 – Parque das Palmeiras
Tel.: (24) 99979-0346 / (24) 99849-4079

RESTAURANTE E CHOPPERIA MAR DE ESPUMA
Cais de Santa Luzia, Centro – Angra dos Reis.
Tel.: (24) 3365-4584.

SUSHI DOS REIS
Cais Santa Luzia – Centro.
Tel.: (24) 3377-5163.
Restaurante japonês.
Aberto de terça a domingo
Quintas e sextas – dose dupla de chope.

SAMBURÁ
Rua Maria José Lucas Peixoto, nº 286 – Parque das Palmeiras.
Tel.: (24) 3377-2730.
Restaurante – aberto todos os dias, de 11h às 23h.
Música ao vivo aos sábados.

BAR DA FÁBRICA
Rodovia Mário Covas, KM 469 – Jacuecanga
Tel.: (24) 3365-4584. Aberto de quarta a domingo , de 17h às 00h.

RESTAURANTE PORT SIDE
Beco do Badejo, nº 150 – Condomínio Bracuhy.
Tel.: (24) 3363-1779 – (24) 3363-3333.
www.hotelengenhodobracuhy.com.br
Funcionamento: de segunda a sábado, 6h até 10h
Aberto para Café. De19h às 22h. (Jantar)

ESPAÇO RIO BRACUHY
Rod.: Rio-Santos, km 505 – Bracuhy – Estrada Santa Rita, nº 4.
Tel.: (24) 3363-2345 / 3363-2270 site:
www.pousadariobracuhy.com.br
Restaurante, hospedagem, aluguel de bicicleta, caiaque.

KORCORA MAMBUCABA PUB
Av. Francisco Magalhães de Castro, 1315, Parque Mambucaba
Telefone: (24) 3362-6690

RELICÁRIO

“Cecel Alvez”
10/05 (Quinta-feira) a partir das 23h

“Dia das Mães no deck”
Tributo a Gonzaguinha

João Lucas da Silva e Erivelton
13/05 (Domingo) a partir das 12h

Praia do Machado, Enfrente ao pier, Verolme
Telefone: (24) 3377-8674
De segunda a quarta de 11h as 15h, quinta a domingo 12h as 23h e
domingo de 8h as 18h

RESTAURANTE PRAIA DE FORA
Enseada das Estrelas, Praia de Fora, Ilha grande
Telefone: (24) 99909-9099
Email: www.restaurantepraiadefora.com.br
De segunda a quarta de 11h as 15h

CONVÉS DO CHOPP BAR E PETISCARIA
Rua Arcebispo Santos n°208, Centro, Angra dos Reis
Telefone: (24) 3365-4960
Email: convesdochopp@gmail.com
De segunda a quarta de 11h as 16h

HORÁRIO DE TRASLADOS

CCR BARCAS

Angra x Abraão

Abraão x Angra

*15:30 (Seg. a Sex.)

10:00 (Todos os dias)

*13:30 (Sáb., Dom. e feriado)

*Saída do Cais da Lapa.
AVISO IMPORTANTE
Dependendo das condições climáticas, os horários podem ser alterados.

INFORMATIVO 10-05-18

Centro cultural completa 18 anos
No dia 24 de maio, um dos
mais importantes espaços
culturais de Angra dos Reis, o
Centro Cultural Theóphilo
Massad (CCTM) vai completar
18 anos de existência. A data
será marcada por uma série
de apresentações culturais,
organizadas pela Prefeitura de
Angra, por meio da Secretaria
de
Desenvolvimento
Econômico,
através
da
Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio Histórico.
A programação começa no dia 23 de maio, quarta-feira, às 15h, com
performance artística de alunos do curso de teatro Crescendo em Cena, na
Praça Guarda Marinha Greenhalg, em frente ao CCTM. No mesmo dia, às
19h30, o grupo teatral Chão De Estrelas encena a peça „Alguém Acaba de
Morrer Lá Fora‟.
Na quinta-feira, 24 de maio, dia do aniversário do Centro Cultural, a Cia. Caititu
apresenta a peça „Calango Deu! Os Causos da Dona Zaninha‟, às 19h30. Logo
após, às 21h, terá apresentação da Banda Jardim Sarmento.
A programação continua na sexta-feira, 25, às 19h30, com a apresentação de
dança „Colegial‟, do grupo Arte Fênix.
Encerrando as atividades comemorativas, no dia 26 de maio, sábado, às
19h30, o CCTM recebe a peça „Fala! Substantivo Feminino‟, encenada pelo
grupo Coletivo Athos.

Todas as apresentações acontecerão no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres e
terão entrada franca, sujeitas a lotação.
- O Centro Cultural é uma vitrine de produção que conta com um espaço
multiuso, que usamos de forma integrada ao palco do Teatro Municipal. Neste
ano, receberemos as mais variadas apresentações de artistas de dentro e fora
da cidade, que contribuirão no intercâmbio de experiência e conhecimento com
a plateia. A programação é totalmente gratuita e sujeita a lotação, com
distribuição de senhas no dia de cada apresentação – explicou a secretária de
Cultura e Patrimônio Histórico, Marlene Ponciano, fazendo um convite especial
para que a população possa prestigiar a programação.
Além da programação alusiva ao aniversário de 18 anos do CCTM, o Teatro
Municipal Dr. Câmara Torres receberá apresentações voltadas para o público
infantil. Nesta sexta-feira, 11, o Projeto Escola encena a peça infantil „A
Princesa Sisuda‟, com sessões às 10h30 e às 15h30. Já no sábado, 12, a
apresentação do espetáculo será às 17h. Os ingressos serão vendidos a R$ 10
reais (inteira) e R$ 5 reais (meia), no sábado e no domingo, e podem ser
adquiridos na hora.
CCTM
O Centro Cultural Theophilo Massad (CCTM) foi inaugurado pela Prefeitura no
dia 24 de maio de 2000, no espaço que abrigava o antigo galpão da Fábrica de
Pescado OVAR, depois de mais de 20 anos de intensa luta do movimento
cultural.
Dono de uma arquitetura inspirada no passado colonial, bastante adequada à
cidade, que é uma das mais antigas do país, o Centro Cultural Theóphilo
Massad possui quatro espaços: o Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, com
capacidade para 200 pessoas; uma Sala de Vídeo, com capacidade para 50
pessoas; uma Sala de Música e Ensaios Maestro Galloway; e o amplo Salão
de Exposição e Artes Plásticas e Visuais Felício D‟Andréa Neto.
Durante todo o ano, o CCTM apresenta atividades e uma programação variada:
peças de teatro de grupos de Angra e de outras cidades, shows musicais,
exibições de vídeo e exposições, além de oficinas.

Festa do Bonfim Agitou o bairro
A Festa do Nosso Senhor do Bonfim, um evento religioso organizado pelos moradores
do Bonfim, com o apoio da Prefeitura, através da secretaria Executiva de Cultura e
Patrimônio Histórico e da Turisangra, foi um sucesso e, todos os dias, a praia ficou
lotada.
A programação religiosa atraiu fiéis de toda parte do município e o ponto alto foi a
Missa Solene, na Igrejinha do Bonfim, no domingo (6). Centenas de pessoas
compareceram, tanto que a embarcação deu duas voltas para conseguir transportar
todos que estavam no cais para a ilha.

O prefeito, acompanhado de sua esposa e de amigos, assistiu a celebração e ainda
participou da premiação dos participantes da prova do Aquathlon, uma competição
que faz parte do calendário esportivo da cidade e que, este ano, através da secretaria
Executiva de Esportes, integrou a programação em homenagem ao padroeiro. O
encerramento das atividades religiosas da
festa aconteceu por volta das 16h, com uma
procissão
por
terra
e
pelo
mar.
A festa começou no dia 3, com atividades
religiosas e à noite, as barraquinhas
montadas e administradas pelos próprios
moradores, ofereceram uma variedade de
comidas e bebidas. Um palco montado no
final da praia garantiu a diversão dos
presentes com músicas, diariamente. As
areias também abrigaram brinquedos para a criançada e a festa divertiu todos os
públicos. O tradicional “pau de sebo” foi um dos atrativos, onde os mais velhos
tentavam subir para conquistar prêmios em dinheiro e arrancavam gargalhadas dos
espectadores. O leilão de prendas também reuniu um grande público.
Nos dias da festa, as atrações musicais ficaram por conta das bandas Petrus (dia 3) e
Sonoros (dias 4 e 6) e do grupo Só um Lance (dia 5). No domingo à tarde, subiram ao
palco o Trio Caiçara, Alan dos Teclados e novamente a Banda Sonora, encerrando a
programação.

Disque-denúncia já é realidade em Angra
Uma cerimônia ocorrida
hoje (4), no Salão Nobre
da Prefeitura, marcou a
assinatura do convênio
entre
o
Governo
Municipal e o Instituto
MovRio
para
a
implantação do disquedenúncia, que inclusive já
está em funcionamento.
Qualquer cidadão pode
realizar sua denúncia,
anonimamente, através do telefone 03002531177, com o custo de uma ligação
local. O serviço não é gratuito para evitar trotes.
Outro canal de comunicação que a população pode utilizar é o aplicativo
Disque-Denúncia, disponível para IOS e Android. Por lá será possível enviar
fotos e vídeos relatando as atividades dos criminosos. O aplicativo poderá ser
baixado no celular e deletado, quantas vezes for necessário, conforme a
vontade do usuário. Em breve ainda será disponibilizado um número para
contato via whatsapp.
- A gente não pode ficar parado, se o poder público der um input a iniciativa
privada vem junto, os moradores vêm juntos e as coisas vão se desenvolvendo
– disse o prefeito.
A central do disque-denúncia funciona em uma sala, no Rio de janeiro, dentro
do prédio onde está localizada a Secretaria de Estado de Segurança. Lá
funcionários vão atender as ligações e repassar as informações para os órgãos
policiais de Angra.
- Sem o auxílio da população, a polícia pode muito pouco. Vamos trazer
informações de como estão as ruas, que é quem. Vamos alimentar as
autoridades policiais – destacou Zeca Borges, representante do MovRio.
Zeca Borges ainda revelou quais são os pilares nos quais se sustenta o disquedenúncia.

- O primeiro é o cidadão, ele tem que trazer a informação e confiar de que a
polícia vai fazer o seu trabalho. Depois vem a polícia que deve ter apreço pela
informação do cidadão. E a imprensa que é fundamental para a alavancagem
dos fatos e assim o cidadão saberá o que aconteceu com a sua denúncia. Esse
é o ciclo que vai acontecer em Angra dos Reis – revelou.
Para o coordenador do Proeis na região Costa Verde, essa iniciativa é de suma
importância para que diversos problemas de segurança na área de Angra dos
Reis sejam solucionados.
- Já trabalhei em unidades operacionais junto com o disque-denúncia e
realmente é uma ferramenta espetacular. Costumo dizer que a Policia Militar
não tem bola de cristal, a gente faz patrulhamento ostensivo, estamos na rua
diuturnamente, porém alguns crimes a gente não presencia e dependemos da
sociedade para nos informar – explicou.
O vice-prefeito ressaltou a vontade do prefeito em recuperar toda uma estrutura
que se perdeu.
Chegamos a ter uma estrutura de monitoramento bom. Então é preciso que
cada um que more em Angra tenha um pouquinho de amor ao município em
trabalhar nessa questão do controle. Não tenham medo de denunciar e não
passem trote – pediu o vice-prefeito.
Valter Ornellas, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Angra (CDL)
foi mais um a elogiar a iniciativa do Prefeito.
- As pessoas não saem mais para fazer suas compras. Essa insegurança não
só prejudica a pessoa no seu ir e vir, mas também a economia do município. A
gente dá os parabéns à prefeitura por viabilizar recursos para ações como
essa, mesmo não sendo sua obrigação – destacou.
O síndico do condomínio Portogallo, Roberto Bonfim, foi quem apresentou a
ideia do disque-denúncia ao prefeito. Ele esteve presente na cerimônia de hoje
e ressaltou a importância do serviço.
- É uma ferramenta fantástica, tenho certeza de que vai mudar a relação com a
criminalidade. É importante que todos possam ajudar na divulgação do disquedenúncia – afirmou.

O disque-denúncia atende a várias outras cidades e funciona desde 1995,
tendo até hoje mais de 2,3 milhões de denúncias cadastradas.
Ações no combate à violência
Além de implantar o disque-denúncia, a Prefeitura vem realizando várias outras
ações para combater a violência em Angra, embora segurança-pública seja
responsabilidade do Estado.
Em setembro do ano passado foi implantado na cidade o Programa Estadual
de Integração na Segurança (Proeis), que possibilita a contratação voluntária
de policiais militares durante suas folgas, pela Prefeitura, para o reforço da
segurança no município. Atualmente o programa conta com 46 policiais e será
ampliado em 30% para passar a funcionar em dois turnos de 12 horas.
O Governo Municipal também comprou 20 viaturas que vão reforçar o
patrulhamento em Angra dos Reis e que chegarão à cidade em breve. Outra
ação foi a cessão de um espaço, no Centro, onde funcionava o Serviço
Público, para a implantação de uma nova Companhia da Polícia Militar.
A Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, também está reabrindo os
Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPO) nos bairros da Serra D‟Água
e da Monsuaba.
Além das medidas apresentadas, a Prefeitura vem trabalhando também para a
retomada das câmeras de monitoramento. Nesse projeto, que está em licitação
e deve voltar a funcionar em cerca de três meses, o Governo Municipal gastará
R$ 290 mil só na recuperação da rede de fibra óptica, que liga os 45 pontos do
município onde as câmeras estavam fixadas.

