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CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 
A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar ao usuário, os serviços 
prestados pela Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro - 
FUNARJ, as formas de acesso a esses serviços, os compromissos e padrões de 
qualidade de atendimento ao público, além de indicar, como emitir sugestões ou 
enviar reclamações, assegurando sua efetiva participação na avaliação dos serviços 
públicos. Ao trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços 
prestados, a Carta de Serviços ao Cidadão amplia o canal de comunicação com o 
usuário e se estabelece como importante instrumento de transparência e visibilidade 
dos serviços executados pelo ente público. 
 
PREVISÃO LEGAL  
 
A Carta de Serviço ao Cidadão é uma carta-compromisso definindo os serviços 
prestados pela FUNARJ, como obtê-los, seus padrões de qualidade, e ter por base a 
seguinte legislação:  
 
Lei Estadual nº 6.052, de 23 de setembro de 2011 (Dispõe sobre a simplificação do 
atendimento público, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e a autenticação 
em documentos produzidos no Brasil, institui a “carta de serviços ao cidadão” e a 
“pesquisa de satisfação do usuário de serviços públicos” e dá outras providências);  
 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Regula o acesso as informações 
previstas nos incisos XXXIII do art. 5º, II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal, que altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga 
a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro 
de 1991 e dá outras providências.); 
 
Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (Dispõe sobre participação, proteção 
e defesa dos direitos do cidadão os serviços públicos prestados direta ou 
indiretamente pela Administração Pública);  
 
Decreto Estadual nº 46.622, de 03 de abril de 2019 (Regulamenta a Lei Federal nº 
13.460, de 26 de Junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa 
dos direitos do usuário de serviços públicos - Institui a Rede de Ouvidorias e 
Transparência do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências); 
 
Decreto Estadual nº 46.836, de 22 de novembro de 2019 (Dispõe sobre a Carta de 
Serviços ao Cidadão, e dá outras providências); também regulamenta a Lei Federal 
nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e  
 
Decreto Estadual 46.475, de 25 de outubro de 2018 (Dispõe sobre o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII, do caput do artigo 5°, no inciso II, do §3° do 



 

 
Rua da Alfândega, 91 / 05º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.070-970 

 
artigo 37, e no §2°, do artigo 216, todos da Constituição da República, e dá outras 
providências). 
 

SOBRE A  FUNARJ 
 

A Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro é uma fundação 
vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Rio 
de Janeiro, responsável pela promoção da cultura e pela gestão direta de uma série 
de museus, teatros e centros culturais.  
Criada em 10 de dezembro de 1979, através da Lei 291/79, a Fundação de Artes do 
Estado do Rio de Janeiro, resultou da fusão da FUNTERJ (Fundação Estadual dos 
Teatros do Rio de Janeiro) com a FEMURJ (Fundação Estadual dos Museus do Rio 
de Janeiro), tendo por finalidade promover, incentivar e amparar, em todo o território 
do Estado, a prática, o desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas e 
culturais, especialmente nos campos de música, dança, teatro e museologia.  
Desde então, ocorreram muitas mudanças, uma delas ocorreu em 2001, após a morte 
da arquiteta Anita Mantuano, que foi uma importante ativista cultural do Estado, por 
isso, teve como homenagem seu nome incorporado ao da entidade, que passou a se 
chamar Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro.  
Veja aqui algumas das atribuições atuais da FUNARJ:  
– O desenvolvimento e aprimoramento artístico, bem como a preservação e aumento 
das coleções dos museus; 
– A criação de ações educativas e culturais; 
– A formação dos profissionais da área, bem como a pesquisa de novas linguagens 
no campo das artes;  
– A promoção de exposições, cursos, seminários e visitas orientadas para a 
comunidade e a descoberta de novos valores para o mundo das artes. 
 
A Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro tem uma política 
pública focada na valorização da diversidade cultural do cidadão fluminense e na 
democratização do acesso aos bens culturais. Nossos investimentos refletem a 
preocupação básica de oferecer oportunidades a uma quantidade cada vez maior de 
produtores e realizadores. Além disso, um dos nossos maiores compromissos tem 
sido garantir a oferta cultural fluminense, mantendo nossos equipamentos em pleno 
funcionamento com uma programação de qualidade. Um de nossos eixos estratégicos 
é a gestão de escuta ampliada e participativa. Neste campo, a FUNARJ tem realizado 
conversas com diversos segmentos culturais de todas as regiões do estado para 
receber propostas de parcerias, pedidos de pautas nos equipamentos, apresentação 
de projetos e apoios a diversas atividades. A FUNARJ ainda direciona esforços para 
a implementação de ações voltadas à democratização cultural no Estado, de modo a 
atribuir à diversidade o papel de protagonista na cena fluminense. 
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NOSSOS VALORES 
Excelência  
Busca permanente da qualidade na formulação, execução e avaliação das ações.  
Motivação 
Realizar o trabalho com dedicação e orgulho, direcionado à obtenção dos resultados 
que a sociedade espera.  
Ética 
Cumprimento do dever com a constante observância da lei e da moralidade pública. 
Equidade 
As ações devem ter caráter impessoal e imparcial, no que diz respeito aos 
contribuintes, órgãos públicos e servidores. 
Sustentabilidade 
Compromisso com o trabalho feito, prevendo consequências e impactos futuros. 
Independência.  
Trabalhar com parâmetros técnicos, garantindo as soluções mais adequadas para a 
sociedade em observância da lei. 
Transparência 
Comunicar à sociedade prioridades, desafios, resultados e realizações com 
transparência e precisão, ouvindo as demandas de serviços e atividades por parte dos 
contribuintes e cidadãos. 
SEDE 
Rua da Alfândega, 91 – 5.º andar 
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.070-003 

Quem pode acessar? 
Público em geral. Requisitos de atendimento: O requerente precisa apresentar 
qualquer documento com foto. 
 

Quais são seus telefones e endereços eletrônicos para contato? 
Sede: +55 (21) 2333-4093 – Ramal:  contato@funarj.rj.gov.br 
  
Qual é o horário de funcionamento? 
De Segunda a Sexta Feira, de 9h às 18h. 
  
Sua Estrutura Organizacional tem a seguinte composição: 
Presidência / Diretoria Administrativa e Operacional / Assessoria Jurídica / 
Assessoria de Controle Interno / Assessoria de Contabilidade Analítica / 
Assessoria de Comunicação Social / Assessoria de Planejamento e Gestão 
/ Divisão de Orçamento e Finanças / Divisão de Patrimônio / Divisão de 
Recursos Humanos / Divisão de Suprimentos e Serviços / Divisão 
Operacional e Protocolo. 
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Sala Cecília Meireles 

 
 

Localizada no coração da Lapa, centro do Rio de Janeiro – num prédio que já foi hotel 
e cinema – e com mais de 60 anos de atividade, a Sala Cecília Meireles, um espaço 
da FUNARJ, é uma das casas de concerto mais tradicionais do Brasil e um importante 
espaço de formação e difusão da música de concerto, sendo reconhecida por sua 
acústica impecável, uma das melhores da América Latina. 
O tombamento da Sala Cecília Meireles só ocorreu no dia 5 de setembro de 2005, 
feito pelo Conselho Estadual de Tombamento do Rio de Janeiro, numa ação conjunta 
dos governos estadual e municipal. 
Após extensa e cuidadosa reforma realizada entre 2010 e 2014, a Sala ganhou 
acessibilidade em seus três andares, através de elevadores e plataforma para 
pessoas com dificuldade de locomoção. Os banheiros, antes no subsolo, estão agora 
instalados em todos os andares, sempre com opção de atendimento a cadeirantes. A 
acústica, que já era muito boa, passou por uma pequena e necessária correção, 
tornando-se excepcional a partir do novo projeto do consultor José Augusto 
Nepomuceno. A marcenaria acústica da sala de espetáculos, com desenhos do artista 
plástico Ângelo Venosa, foi produzida pela empresa irlandesa Woodfit Acoustics, 
enquanto a iluminação cênica e as portas acústicas metálicas vieram dos Estados 
Unidos. 
O prédio anexo abriga o novo Espaço Guiomar Novaes, transformado em uma sala 
multiuso, com 150 lugares, cabine de som e luz, que pode servir para diferentes 
funções, desde auditório de palestras a camarim para orquestras; de ensaios de 
orquestras a recitais. O prédio anexo tem dois novos camarins, a administração e uma 
sala de estudo. 
Há quase três décadas, a ASCM (Associação dos Amigos da Sala Cecília Meireles), 
entidade sem fins lucrativos, participa, decisivamente, dessa história: 
É a responsável pelas temporadas de concertos e eventos realizados pela Sala 
Cecília Meireles e Espaço Guiomar Novaes, elaborando projetos e captando recursos 
junto a patrocinadores; foi responsável por grande parte das duas obras de reforma, 
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restauro, ampliação e modernização de sua história recente (2010/2014 e 1988/1989); 
atua decisivamente na manutenção da Sala, que é tombada pelo patrimônio histórico 
do Rio de janeiro; mantém o acervo de pianos da Sala Cecília Meireles e Espaço 
Guiomar Novaes, custeando sua conservação e adquirindo novos instrumentos 
quando necessário. 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretor: João Guilherme Ripper 
E-mail: joao.ripper@me.com 
Telefone: (21) 2332-9223 
Endereço: Largo da Lapa nº 47 – Centro – Rio de Janeiro – CEP:  20021-170 
Capacidade: 670 lugares  
Rampa de Acesso: Sim 
Banheiro PNE: Sim 
Plateia Especial: Sim – 9 (nove) para cadeirantes e 6 (sei) para obesos   
Horário de Funcionamento Administrativo: De Segunda a Sexta Feira das 10h às 
18h. 
Vendas de ingresso pela internet: www.imply.com 
Horário de Funcionamento da Bilheteria: De Segunda a Sexta das 12h às 17h, ou 
até o início do Concerto. 
Sábado: Quando houver Concerto, das 13h até o início da apresentação. 
Domingo ou Feriado: Quando houver Concerto, desde duas horas antes da 
apresentação. 
A Sala Cecilia Meireles possui estacionamento? Não, entretanto há estacionamentos 
particulares nas proximidades da Sala Cecilia Meireles. 
 

Escola de Música Villa-Lobos 

 
Fundada em junho de 1952, a Escola de Música Villa-Lobos foi idealizada como um 
centro popular de ensino de arte. Hoje concentra seu ensino em música e oferece 
cursos para um público a partir dos oito anos. Ela é um espaço da FUNARJ. 
Sem abdicar da orientação que a fez nascer — proporcionar a oportunidade de ensino 
musical à população fluminense — a Escola de Música Villa-Lobos vem ampliando a 
abrangência de sua atuação tanto no aspecto técnico-pedagógico, através de “Cursos 
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de Educação Profissional” ao nível básico e técnico, quanto no aspecto social, com a 
implementação de núcleos avançados pelo estado do Rio de Janeiro. Desde 1999 a 
escola estabelece parceria com municípios como 
Teresópolis, Miracema, Búzios, Conceição de Macabu e Paracambi. 

 
  
Além disso, promove festivais, palestras, “workshops” (oficinas de trabalho), concertos 
de diversos gêneros musicais, colocando-a no posto de uma das mais importantes 
instituições de ensino e fomento à prática musical do Brasil. 
A escola possui também um centro de pesquisa – Centro de Pesquisa e 
Documentação – Espaço Maestro Alceo Bocchino –, com acervo especializado em 
música popular e erudita, composto de livros, partituras, periódicos, CDs e DVDs. A 
partir de sua ampliação, em 2002, com a inauguração do “Espaço Maestro Alceo 
Bocchino”, passou a contar também com banco de dados e espaços para audição de 
CDs e projeção de DVDs 
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CURSOS 
  
A Escola de Música Villa-Lobos oferece ensino de música à população fluminense 
através de três cursos: 
 
Básico: Promovido por intermédio de um convênio entre a – Escola de Música Villa – 
Lobos - EMVL / - Fundação de Anita Mantuano de Artes do Rio de Janeiro -  FUNARJ 
e Leia Brasil- Organização Não Governamental de Promoção da Leitura - 
LEIABRASIL – o curso é voltado para alunos com idade mínima de 13 anos, divido 
em 3 módulos – Iniciação, Formação em Música e Pratica Instrumental, com duração 
de 01 anos cada, com conteúdo de leitura, percepção e escrita musical, prática vocal 
e instrumental. As aulas do instrumento escolhido são realizadas em grupo de até 3 
(três) alunos.  
Formação Musical: O Curso Formação Musical da EMVL / FUNARJ, voltado para 
criança a partir de 8 (oito) anos, destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e 
competência técnica do instrumento musical através de atividades variadas que visam 
uma formação global ao nível elementar. É formado por três módulos que oferecem 
um conteúdo programático composto de disciplinas práticas e teóricas que, juntas, 
darão solidez a formação integral do aluno. As disciplinas práticas serão oferecidas 
de duas maneiras: através das aulas do instrumento escolhido realizadas 
individualmente, seguindo critérios específicos; e, através das “Práticas de Conjunto”, 
aulas em grupo, nas quais o aluno terá a oportunidade de aprimorar a prática do 
repertório. O curso é gratuito. As inscrições ocorrem por edital público anual divulgado 
pelo sitio da escola e o processo de ingresso ocorre por meio de sorteio.  
 
O “Curso Profissional de Nível Técnico” da Escola de Música Villa-Lobos é um 
curso gratuito destinado a oferecer a capacitação técnica e profissionalizante do 
aluno, proporcionando a transição entre a escola e o mercado de trabalho, 
capacitando jovens e alunos egressos do Ensino Médio, com conhecimentos, 
habilidades e competências que permitam o exercício de atividades produtivas no 
campo da Música. As inscrições ocorrem por edital público anual divulgado no sitio da 
escola. 
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Afinada com a orientação que a fez nascer, a Escola de Música Villa-Lobos ainda hoje 
preserva, como imperativo vocacional, programas de atendimento de massa, visando 
proporcionar a oportunidade do ensino musical à população fluminense. Seu corpo 
docente atual tem em torno de 70 professores, entre efetivos e convidados, que atuam 
nas mais variadas áreas do ensino musical, desenvolvendo currículos tanto de 
formação básica, para iniciantes, quanto de formação de profissionais de nível técnico. 
 
O corpo discente conta com mais de 1.500 alunos e constitui-se de pessoas de todas 
as faixas etárias e áreas de interesse, que ingressam na escola através de variadas 
formas de seleção pelas quais passam, anualmente, mais de 2.000 alunos. Alguns 
nomes que passaram pela escola e deixaram suas marcas no mundo musical são 
Maximiniano Cobra, Tim Rescala, Tato Taborda, Jorge Versilo, Biafra, Téo Lima e 
Marcus Vinicius Nogueira. 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 

 
Diretor: José Maria Rendeiro Correia Braga 
E-mail: josemaria.braga@gmail.com 
Telefone: (21) 3226-0088 
Endereço: Rua Ramalho Ortigão nº 09 – Centro – Rio de Janeiro – CEP:  20051-050 
Horário e Dias de Aula: De Segunda a Sexta Feira de 8h às 22h.  
Sábado: De 8h às 14h. 
Domingo e Feriado: A Escola de Música Villa lobos não funciona. 
Rampa de Acesso: Sim 
Banheiro PNE: Sim 

 
 

 

Gabinete de Leitura Guilherme Araújo 

 
Situada na área de maior charme de Ipanema, a Casa tem espaços compartimentados 
em 14 cômodos. Piso nobre em madeira Parquet Paulista. O rei dos agitos 
cariocas, Guilherme Araújo foi uma das figuras mais importantes para o movimento 
musical dos anos 70 e 80. 
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De origem simples, Guilherme Araújo foi ator, relações-públicas e produtor antes de 
virar o maior festeiro do Rio de Janeiro. Seu nome era sinônimo de eventos e glamour 
no eixo Rio-SP e suas aparições eram sempre polêmicas. 
Guilherme foi o responsável por mudanças importantes na carreira de Gal 
Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso.  Ficou conhecido por atuar na seleção de 
repertório e de músicos, nos roteiros dos shows e na imagem dos artistas. 
O acervo da Casa de Cultura será sobre o próprio Guilherme, com fotos e vestimentas 
usadas nos bailes que frequentava. 
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A casa foi inaugurada em 15 de setembro de 2015 pelos mais notórios pupilos de 
Guilherme: Caetano Veloso e Gilberto Gil. A ocasião também marcou a abertura da 
primeira exposição casa, de sua amiga e fotógrafa Thereza Eugênia. A casa tem 
recebido muitos visitantes e tem um espaço com a mobília de seu antigo proprietário 
exposta. Entre os eventos recebidos, tivemos o lançamento de um livro e as 
entrevistas que Caetano Veloso e Gilberto Gil fizeram na ocasião do lançamento de 
seu novo trabalho, "DOIS AMIGOS, UM SÉCULO DE MÚSICA". 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Direção: Gilda Matoso e Marcus Vinicius dos Santos 
E-mail: mattosvinicius@mattosvinicius.com.br 
Telefone: (21) 2523-1553 
Endereço: Endereço: Rua Redentor nº 157 – Ipanema - Rio de Janeiro – RJ- CEP: 
22421-030 
Rampa de Acesso: Não 
Banheiro PNE: Não 
Programação/ Visitação/Entrada gratuita: Segunda a sexta-feira, das 11h às 18h. 
Sábado e domingo: Fechado para público. 
 

 

Casa Rio 

 
 
 
A Casa Rio é um espaço multiuso dedicado ao desenvolvimento de projetos ligados à 
arte, cultura e criatividade. 
O espaço comporta duas categorias de ocupantes: os permanentes, que possuem 
estações de trabalho fixas e os temporários, oriundos de residências artísticas, 
estações de trabalho ocasionais ou de projetos específicos instalados, ou 
desenvolvidos no local (exposições, oficinas, ocupações artísticas e debates). 
Um espaço dedicado a residências de artistas nacionais e internacionais envolvidos 
em intercâmbios culturais. Aberto a criações, futuras exposições, instalações e 
performances. 
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Instalado em duas casas geminadas do início do século XX, totalizando 470 m², o 
imóvel abrigava, desde 1978, o Museu dos Teatros que funcionava desde 1950 no 
Salão Assírius, nas dependências do Theatro Municipal, sendo transferido para a 
FUNARJ a partir da criação do órgão, em 1975. 
 
Em 2015, o espaço foi vocacionado e transformado em residência artística, contando 
com um espaço de co-working e com programação artística periódica, estando em 
funcionamento nessa nova fase desde outubro de 2015. A atual responsável pela 
gestão do espaço é a People Palace Projects do Brasil. 
  
Administração: A Casa Rio é uma casa internacional de intercambio criativo entre 
artistas, acadêmicos, ativistas e públicos no Rio de Janeiro, administrada pela 
organização People Palace Projects do Brasil. 
E-mail: virginia.pppdobrasil@gmail.com 
Telefone: (21) 3597-6308 e (21) 2148-6999 
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Endereço: Endereço: Rua São João Batista nº 105 – Botafogo - Rio de Janeiro – RJ- 
CEP: 22270-030 
Programação/ Visitação/Entrada Gratuita: A Casa Rio não é destinada para visitação 
pública.   

 
Casa de Oliveira Vianna 

 
 
A Casa de Oliveira Vianna, que pertenceu ao sociólogo, é um ambiente bucólico 
descontextualizado no bairro do Fonseca, em Niterói, ideal para estudos e pesquisas. 
A Casa fica no centro do terreno, cercada por um aprazível jardim, árvores, um 
chafariz, um caramanchão e um pequeno bosque, onde hoje funciona um centro de 
pesquisa dedicado ao sociólogo.  
 
Mobiliário, pinturas, porcelanas, cristais e objetos de uso pessoal do escritor são 
mantidos como foram deixados. Um exemplo disso são a cadeira e a máquina de 
escrever que Oliveira Vianna usava. A máquina foi comprada a pedido de Monteiro 
Lobato (através de uma carta que hoje faz parte do acervo da casa), que tinha 
dificuldades para entender a caligrafia do amigo. A Casa possui ainda um acervo com 
cerca de 12 mil exemplares, incluindo fontes importantes nos campos da Sociologia, 
da Antropologia, da História e do Direito. 
 
Da varanda lateral, com piso decorado, abrem-se portas que dão acesso à sala de 
jantar, à sala de visitas e à biblioteca, que pode ser considerada a parte principal da 
casa. Além de livros, folhetos e periódicos, este acervo contém correspondências do 
sociólogo com personalidades do contexto político da época, como Gustavo 
Capanema, Monteiro Lobato e Getúlio Vargas. 
 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretora: Fátima do Rosário Marotta Henriques 
E-mail: fatimahenriques.cov@gmail.com 
Telefone: (21) 3601-8220 
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Endereço: Alameda São Boaventura nº 41 – Santana - Niterói – RJ- CEP: 24120-196 
Rampa de Acesso: Não 
Banheiro PNE: Não 
Visitação: Fechado para visitação – unidade em obras. 
Pesquisa: Segunda a sexta-feira, das 11h às 16h – mediante agendamento prévio. 
Estacionamento: Não há estacionamento 
Rampa de Acesso: Não 
Banheiro PNE: Não 
Não é adaptada a portadores de necessidades especiais. 

 
Casa de Euclides da Cunha 

 
 
Um centro cultural dedicado ao autor de “Os Sertões”, Euclides da Cunha. No acervo, 
há peças relacionadas a Guerra dos Canudos, livros do escritor em primeiras edições 
e num túmulo, no centro da sala de visitações, o encéfalo do ilustre cidadão 
cantagalense. 
 
A Casa de Euclides da Cunha, criada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em 
1965, é referência em Cantagalo. Foi construída em homenagem ao escritor e 
engenheiro Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, que nasceu em uma fazenda no 
distrito que hoje se chama Euclidelândia. 
 
O acervo da Casa de Euclides da Cunha é formado por reproduções de documentos, 
desenhos e peças ligadas à vida e obra do escritor, além da primeira edição dos livros 
“Os Sertões” e “Contrastes e Confrontos”. 
 
A casa também possui uma curiosidade de Euclides: o encéfalo do autor. Ele foi 
guardado, inicialmente, para a realização de pesquisas, já que o funcionamento desta 
região do cérebro ainda é um mistério para os cientistas. Hoje ele se encontra em um 
túmulo, na Casa de Euclides da Cunha. 
 
O visitante também tem acesso a uma biblioteca extensa, com cerca de 3 mil obras, 
dentre elas: literárias (nacionais e estrangeiras); didáticas, sobre diversos assuntos; 
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além de publicações que analisam e interpretam Euclides e sua obra. Construída a 
partir do acervo original do engenheiro, contendo material usado em canudos e 
primeiras edições de seus livros, a biblioteca cresceu através de doações, inclusive 
da família do jornalista. 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretor: Douglas Fasolato 
E-mail: douglas.fasolato@funarj.rj.gov.br 
Telefone: (21) – 2333-4093 – Ramal 224 
Endereço: Rua Maria Zulmira Torres s/ nº – Cantagalo – RJ- CEP: 28500-000 
Rampa de Acesso: Não 
Banheiro PNE: Não 
Não é adaptada a portadores de necessidades especiais. 
Visitação: Fechada para visitação – unidade em obras. 
Estacionamento: Não há estacionamento. 
 
   

Casa de Cultura Laura Alvim 

 
Um centro cultural completo à beira-mar, em Ipanema, com cinema, teatros, galeria 
de arte e museu, a Casa de Cultura Laura Alvim (CCLA) foi inaugurada em 12 de maio 
de 1986. O imóvel havia sido doado ao Governo do Rio de Janeiro em 1983, através 
da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), seis 
meses antes da morte de dona Laura. 
A CCLA iniciou suas atividades como espaço multicultural com um teatro, um cinema, 
um auditório para palestras, uma galeria de arte destinada a exposições, lançamentos 
de livros e discos e três salas de aula para cursos da área artística e cultural. 
Após ter passado por extensa reforma, que modernizou suas instalações, a Casa de 
Cultura Laura Alvim retomou suas atividades em setembro de 2016 como um 
verdadeiro presente para a população do Rio de Janeiro, num dos endereços mais 
bonitos e privilegiados de Ipanema. 
A reforma e a modernização – trabalho sem precedentes na Casa desde sua 
inauguração – foram patrocinadas pela empresa suíça OMEGA, que se instalou ali, 
durante os “Jogos Olímpicos do Rio 2016”, e deixou o espaço ainda mais encantador. 



 

 
Rua da Alfândega, 91 / 05º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.070-970 

 
Com nova identidade visual, a Casa de Cultura Laura Alvim reabriu com seus dois 
teatros completamente modernizados, três cinemas, um grande salão para eventos 
de frente para o mar, salas multiuso, galeria de arte e espaço para gastronomia, 
sempre oferecendo uma programação variada e de qualidade. 
O teatro principal ganhou 186 novas poltronas, equipamentos, camarins e outras 
instalações. Já o Teatro Rogério Cardoso – também conhecido como o “Porão” -, com 
53 lugares, passou a receber tanto peças teatrais quanto saraus, performances e 
outras possibilidades de eventos voltados para área cultural. As salas de cinema 
tiveram a acústica melhorada e ficaram mais confortáveis. 
A Casa de Cultura de Laura Alvim terá também um espaço destinado ao pensamento 
da fotografia contemporâneo, o Núcleo de Narrativas Visuais, com curadoria de Latã 
Cannabrava, do Estúdio Madalena. A galeria está preparada para receber outras 
exposições. 
A Casa é totalmente acessível, para o público e para artistas, incluindo camarim e 
banheiro. Destinada somente para eventos culturais, não disponível para eventos 
comemorativos particulares. 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 

 
Diretora: Patrícia Lins e Silva 
E-mail: lauralvim@gmail.com 
Telefone: (21) – 2332-2090  
Endereço: Avenida Vieira Souto, nº 176 - Ipanema – Rio de Janeiro – RJ- CEP: 22420-
004 
Rampa de Acesso: Sim 
Banheiro PNE: Sim 
Plateia Especial: Sim 
Lotação do Teatro: 186 lugares 
Lotação do Teatro Rogério Cardoso: 53 lugares 
Horário de funcionamento: Segunda a domingo, 13h às 18h. Em dia de espetáculo até 
20:30h. 
Estacionamento: Não há estacionamento. 
 

Casa de Casimiro de Abreu 
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O imóvel, localizado em Barra de São João, era a residência da família e local de 
trabalho do pai do poeta, comerciante de madeiras. A casa de um pavimento, 
construção do período colonial, tem um salão e quatro salas laterais. Passou por obras 
de recuperação, de 1964 a 1972, com verbas do Governo do Estado e supervisão 
do IPHAN. Em 2008 foi totalmente restaurada pela Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa. 
No quintal, às margens do Rio São João, há duas estátuas de Casimiro, assinadas 
por Christina Motta. Uma do jovem poeta, sentado à beira do rio, com o olhar ao 
horizonte. A outra dele aos oito anos, sintetizando a imagem de seu mais famoso 
poema, Meus Oito Anos: “Oh! Que saudades que eu tenho/ da aurora da minha vida/ 
da minha infância querida/ que os anos não trazem mais…” 
O espaço expositivo é dividido em duas salas. Uma abriga mostras temporárias de 
artistas da região. E a outra mantém uma exposição permanente sobre o poeta, com 
curadoria da Stella Kaz.  
  
A Exposição Permanente 
A história de vida de Casimiro de Abreu é contada através de textos cronológicos, a 
partir de documentação reproduzida do acervo da Biblioteca Nacional e da Academia 
Brasileira de Letras. Nas paredes, há fragmentos de poemas de Casimiro e a 
reprodução de pinturas e aquarelas da época, de coleções públicas e privadas. 
Além disso, é possível assistir ao filme “Brasilianas, Meus Oito anos”, de Humberto 
Mauro, 1955. E, ainda, ouvir o áudio-livro “4 Séculos de Poesias do Brasil”, em que o 
ator Paulo Autran recita poesias, incluindo o poema, “Meus Oito Anos”. 
 
A Casa Casimiro de Abreu é referência cultural da região e ponto turístico de Barra de 
São João, distrito do município de Casimiro de Abreu. Antes de ser um museu, a casa 
já foi sede do governo municipal. 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretor: Cristiano da Silva Pereira 
E-mail: cristianopereira.fcca@gmail.com 
Telefone: (022) 2771-1562 
Endereço: Praça das Primaveras, s/ nº, Centro, Barra de São João. 
Telefone: (022) 2774-5293 
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, 8h às 17h. 
Sábado e domingo: 9h às 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://portal.iphan.gov.br/
http://cultura.rj.gov.br/
http://cultura.rj.gov.br/
https://www.bn.gov.br/
https://www.academia.org.br/
https://www.academia.org.br/
tel:(22)
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Casa da Marquesa de Santos / Museu da Moda Brasileira 

 
  
A Casa da Marquesa de Santos, hoje Museu da Moda Brasileira, foi presente do 
Imperador Dom Pedro I para Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, 
em 1827.  Raro exemplar arquitetônico do século XIX, é uma das primeiras edificações 
tombadas pelo IPHAN, em 1938. 
 
A Casa da Marquesa é o ponto de partida para apresentar a importância da mulher 
na História brasileira e da moda na cultura. Buscará também valorizar a Casa. Visando 
dar um novo uso à Casa da Marquesa, a FUNARJ pretende implantar ali o Museu da 
Moda Brasileira, associado a um centro de negócios criativos, mesclando temas do 
universo feminino com o universo neoclássico. 
  
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1938, 
o prédio é importante parte representativa do museu, guardando em seus belos salões 
decorados, lembranças do período imperial. 
  
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretor: Douglas Fasolato 
E-mail: douglas.fasolato@funarj.rj.gov.br 
Telefone: (21) – 2333-4093 – Ramal 224 
Endereço: Avenida Pedro II, nº 239 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ- CEP: 
20941-000 
Rampa de Acesso: Não 
Banheiro PNE: Não 
Não é adaptada a portadores de necessidades especiais. 
Visitação: Fechada para visitação – unidade em obras. 
Pesquisa: Segunda a sexta-feira, das 11h às 16h – mediante agendamento prévio. 
Estacionamento: Há estacionamento 
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Museu Antonio Parreiras 

 
O Museu Antônio Parreiras é um conjunto formado por três edifícios de características 
ecléticas, construídos em terreno em aclive e permeados por um jardim. O edifício 
principal é a antiga residência de Antônio Parreiras, com dois pavimentos para uso de 
salas de exposições, a administração e as áreas de serviços. A segunda edificação é 
o atelier, também com dois pavimentos, mas hoje fechado para visitação pública. A 
terceira edificação, a Vila Olga, que hoje é a Reserva técnica do Museu.  
Toda a área possui um enorme potencial de articulação aos outros patamares com 
acessos alternativos e mais confortáveis aos dos jardins, bem como o de servir como 
anexo ao museu. 
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A Coleção Antônio Parreiras foi adquirida da família do pintor após seu falecimento, 
formou o núcleo inicial do acervo do museu, e integra conjuntos ligados à interpretação 
paisagística, à representação de fatos históricos, e às figuras humanas, em particular, 
nus femininos. A coleção possui pinturas e desenhos datados de 1883 a 1937, livros, 
fotografias, documentos e objetos do artista. 
A Coleção Arte Brasileira do Século XIX reúne a coleção particular de Antonio 
Parreiras, além de obras da coleção do antigo Departamento de Propaganda e 
Difusão Cultural do Estado do Rio de Janeiro. No acervo, pinturas e desenhos de 
artistas como Victor Meirelles, Pinto Bandeira, Henrique Bernardelli, Eliseu Visconti, 
entre outros. 
A Coleção Arte Brasileira do Século XX abrange peças da coleção particular de 
Antonio Parreiras e obras premiadas nos Salões Fluminenses de Belas Artes. São 
trabalhos de artistas como Georgina de Albuquerque, Quirino e Hilda Campofiorito, 
Almeida Junior, Israel Pedrosa, entre outros. 
As Coleções Arte Estrangeira além de contar ainda com alguns exemplares da 
coleção de Parreiras, possui obras advindas da coleção do jornalista Alberto Lamego, 
que foram adquiridas pelo Governo do Rio de Janeiro em 1950. Dentre as obras, as 
mais representativas são pinturas e desenhos das escolas holandesa, flamenga, 
francesa e italiana dos séculos XVI ao XIX. 
O Arquivo Histórico abriga documentos e fontes primárias como cartas, recibos, 
convites, cartões, fotografias, negativos de vidro e impressos que pertenceram a 
Antônio Parreiras e sua família, e, que contam um pouco da história do grande pintor, 
além de fornecerem um panorama dos hábitos, costumes e eventos de sua época. 
Também há fotografias que documentam momentos importantes da história do 
museu. Estão catalogados hoje 1808 manuscritos, 873 fotografias e 264 negativos de 
vidro. 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretora: Fátima Cristina dos Santos Gonçalves Fonseca Moreira  
E-mail: fatima.goncalves@funarj.rj.gov.br 
Telefone: (21) – 2717-1414  
Endereço: Rua Tiradentes, nº 47 – Ingá – Niterói – RJ- CEP: 24210-510 
Rampa de Acesso: Não 
Banheiro PNE: Não 
Não é adaptada a portadores de necessidades especiais. 
Visitação: Fechado para visitação – unidade em obras. 
Pesquisa: Segunda a sexta-feira, das 11h às 16h – mediante agendamento prévio. 
Estacionamento: Não há estacionamento. 

 

Museu do Ingá 

 
O museu ocupa o prédio do Palácio Nilo Peçanha, no Ingá, em Niterói, que foi sede 
do Governo Fluminense no período de 1904 a 1975, possuindo cerca de 4.800 peças 
entre mobiliário, porcelana, acessórios de indumentária, documentos, cristais, 
escultura, fotografias, itens de numismática e pinturas. 
A maior parte do acervo é constituída por peças representativas das artes e tradições 
populares do Estado do Rio de Janeiro. Dentre este acervo variado destacamos peças 
de Mestre Vitalino, Zé Caboclo, Carrancas do Guarani, esculturas de Mudinho. 
  
Como centro de poder e cultura, o Palácio do Ingá foi lugar privilegiado da formação 
da identidade fluminense. Setenta e três anos e quarenta e três governadores depois, 
o palácio transformou-se em museu dedicado à história e às artes do antigo Estado 
do Rio de Janeiro. 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretora: Vivian Fava Paternot 
E-mail: diretoria.museudoinga@gmail.com  
Telefone: (21) 2717-2903 
Endereço: Rua Presidente Pedreira, nº 78 – Ingá – Niterói – RJ- CEP: 24210-470 
Rampa de Acesso: Sim 
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Banheiro PNE: Sim 
Visitação: Quarta-feira a sábado, 12h às 17h. 
Visitas mediadas: Mediante agendamento prévio via telefone. 
Pesquisa: Segunda a sexta-feira, 11 às 16h – mediante agendamento prévio. 
Estacionamento: Não há estacionamento. 

 
Museu Carmen Miranda 

 
  
O Museu Carmen Miranda foi criado oficialmente em 1956. Porém, sua inauguração 
só ocorreu 20 anos mais tarde, em 5 de agosto de 1976. A criação do museu foi uma 
resposta aos milhares de admiradores de Carmen Miranda, sobretudo estrangeiros, 
que desejavam um espaço para a preservação da memória da “Pequena Notável”, um 
dos mitos da Música Popular Brasileira. O acervo é composto, sobretudo, por 
pertences da artista, doados pela família após sua morte, em 1955, principalmente 
por sua irmã Aurora Miranda e seu viúvo David Alfred Sebastian. 
São 3.348 itens, sendo 1391 fotografias e 461 peças de indumentárias, entre elas 220 
bijuterias, 11 trajes completos de shows e filmes, 08 cintos, 05 bolsas, 27 pares de 
sapatos e 38 turbantes. Além dos famosos balangandãs, destacam-se a saia usada 
em seu show de estreia na (Broadway); o turbante com que se casou e alguns trajes 
completos, como o que vestiu no dia em que foi homenageada na Calçada da Fama e 
o de seu último show, na véspera de sua morte. 
O museu guarda, também, uma expressiva documentação bibliográfica e iconográfica: 
caricaturas originais, roteiros de filmes com anotações feitas por Carmen, fotografias, 
cartazes, troféus, partituras, programas e agradecimentos. Além de cinco mil recortes 
de jornais e revistas que relatam os acontecimentos históricos da “Embaixatriz do 
Samba”. 
 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretor: Cesar Balbi 
E-mail: cesarbalbi1@gmail.com 
Telefone: (21) – 2334-4293 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadway
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7ada_da_Fama
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Endereço: Avenida Rui Barbosa, s/ nº (Em frente ao nº 560) – Flamengo – RJ- CEP: 
22250-020 
Rampa de Acesso: Não 
Banheiro PNE: Não 
Horário de Visitação: Fechado para visitação – unidade em obras. 
Pesquisa: Segunda a sexta-feira, 10 às 16h – mediante agendamento prévio. 
Estacionamento: Não há estacionamento 
 
  

ESPAÇOS CULTURAIS FUNARJ/TEATROS 
 

Teatro João Caetano 

 
 

A casa de espetáculos mais antiga do Rio de Janeiro, inaugurado em 12 de outubro 
de 1813, por Dom João VI, com o nome de Real Theatro de São João, o teatro foi 
cenário de importantes acontecimentos históricos do país. Ali assinou-se a primeira 
Constituição brasileira. Sua versatilidade para encenar gêneros de espetáculos 
variados – operetas, tragédias, concertos, comédias, shows e musicais – fez dele um 
dos mais conhecidos e respeitados espaços cênicos do país. 

Ao longo de mais de dois séculos atuaram no Teatro João Caetano artistas 
consagrados de todo o mundo. Em seu palco estiveram Eleonora Duse, Sarah 
Bernhard, Fernanda Montenegro, Paulo Autran, Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, 
Fernanda Torres, Marco Nanini, Paulo Gracindo, Maria Bethânia, Gal Costa e tantos 
outros ícones brasileiros. 

Em 2009, o teatro foi reinaugurado, com o musical “Tom e Vinícius”, após passar por 
reformas. Dois painéis do pintor Di Cavalcanti, os primeiros murais modernistas da 
América Latina, também receberam nova iluminação. 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretor: Marcos Alberto Edom Almeida 
E-mail: direcaotjc@gmail.com 
Telefone: (21) 2332-9257 
Endereço: Praça Tiradentes, s/n – Centro, Rio de Janeiro – RJ – CEP:  22060-070 
Capacidade: 1.134 lugares  
Rampa de Acesso: Sim 
Banheiro PNE: Sim 
Plateia Especial: Sim 
Telefone: (21) 2332-9166/9257 
E-mail: tjc@funarj.rj.gov.br 
Horário de Funcionamento do Teatro:  
Vendas de ingresso pela internet: www.sympla.com.br 
Horário de Funcionamento da Bilheteria: de Segunda a Sexta feira das 13h às 18h. 
Sábado das 15h às 18h – Domingos e feriados a bilheteria só funciona quando há 
espetáculo nesse dia. 
O Teatro possui estacionamento? Não, entretanto há estacionamentos particulares 
nas proximidades do teatro. 
 

Teatro Gláucio Gil 

 

 
 

mailto:direcaotjc@gmail.com
mailto:tjc@funarj.rj.gov.br
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Um espaço versátil, situado na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, é uma 
referência para atores e companhias iniciantes e um teatro de muita história. 

Tendo o ator Rogério Fróes como primeiro diretor, nasceu a partir da adaptação do 
auditório do Centro de Recreação e Cultura da Escola Municipal Dom Aquino Correa, 
anexa ao teatro, e foi batizado de Teatro da Praça por causa de sua localização. Em 
1965, o governador Carlos Lacerda cedeu o teatro à atriz Maria Fernanda – filha da 
poetisa Cecília Meireles – que, auxiliada pela administração regional e por outros 
órgãos governamentais, conseguiu realizar uma série de reformas. Neste mesmo ano 
o espaço recebeu o nome de Teatro Glaucio Gill, em homenagem ao ator e autor 
teatral que morreu, precocemente, em 1965, aos 33 anos. 

Durante a década de 1960, as pautas eram sorteadas entre as companhias teatrais 
da época, levando-se em consideração as condições estruturais e a utilização de 
textos brasileiros no repertório. 

Assim, companhias como Torres e Brito Produções, Tereza Raquel e Eva Todor 
puderam encenar no palco do teatro espetáculos inesquecíveis, como “Navalha na 
Carne”, com Tônia Carrero, Emiliano Queiroz e Nelson Xavier; “O exercício”, com 
Glauce Rocha e Rubens de Falco; e “Réveillon”, com Fernanda Montenegro e Sérgio 
Brito. 

Em 2010, passou por uma reforma que, entre outras melhorias, transformou o antigo 
palco italiano num espaço multiuso. Hoje possui um espaço principal, com 152 
lugares, e o Café do Gláucio, uma pequena sala com 23 lugares. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretora: Maria Beatriz de Oliveira Marques 
E-mail: biarteventos@gmail.com 
Telefone: (21) 2334-7904 
Endereço: Praça Cardeal Arco Verde, s/n – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ – CEP:  
22040-030 
Capacidade: 152 lugares  
Sala de Café: 60 lugares 
Rampa de Acesso: Sim 
Banheiro PNE: Sim 
Plateia Especial: Sim 
Telefone: (21) 2334-7904 
Horário de funcionamento administrativo do Teatro: Segunda a sexta-feira, 10h às 18h 
Vendas de ingresso pela internet: www.sympla.com.br 
Horário de Funcionamento da Bilheteria: Segunda a Domingo das 16h às 20h 
O Teatro possui estacionamento? Não, entretanto há estacionamentos particulares 
nas proximidades do teatro. 

 
 

mailto:biarteventos@gmail.com
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Teatro Artur Azevedo 

 

 
 

O nome do teatro homenageia o maranhense Arthur Azevedo que, dando 
continuidade à obra de Martins Pena, consolidou o gênero da comédia de costumes 
brasileira do final da Monarquia e do início da República. O jornalista e escritor foi 
também um dos responsáveis pela construção do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, inaugurado logo após sua morte, em outubro de 1908. 

Localizado em Campo Grande, na Zona Oeste da capital fluminense, oferece uma 
variada programação teatral e musical ao longo do ano – dando destaque à produção 
local – e disponibiliza uma série de cursos. 

Ao longo de mais de seis décadas de atividade, nomes consagrados das artes cênicas 
– como Procópio Ferreira, Dercy Gonçalves, Jorge Dória, Eva Todor, Fernanda 
Montenegro e Stênio Garcia – passaram pelo Arthur Azevedo. A música brasileira 
também escreveu sua história neste palco, que recebeu grandes artistas, como Raul 
Seixas, Gonzaguinha, Nana Caymmi, Djavan, Ivan Lins e Alceu Valença. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretor: Alexandre dos Santos Silva 
E-mail: alexandrejln@gmail.com 
Telefone: (21) 2332-7516 
Endereço: Rua Vitor Alves, nº 454 – Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ – CEP:  
23080-180 
Capacidade: 271 lugares  
Rampa de Acesso: Sim 
Banheiro PNE: Sim 
Plateia Especial: Sim 
Telefone: (21) 2332-7516 

mailto:alexandrejln@gmail.com
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Horário de funcionamento administrativo do Teatro: Segunda a sexta-feira de 10h às 
18h. 
Vendas de ingresso pela internet: www.sympla.com.br 
Horário de funcionamento da bilheteria: de sexta-feira a domingo, 14h às 21h. 
O Teatro possui estacionamento? Não, entretanto há estacionamentos particulares 
nas proximidades do teatro. 
 
 
 

Teatro Armando Gonzaga 
 

 
 
 
 

Situado no bairro de Marechal Hermes, zona norte do Rio, o teatro oferece diversos 
espetáculos e desempenha função bastante ativa em fomentar expressões artísticas 
da comunidade, oferecendo cursos de teatro, dança e vídeo. 

Foi inaugurado em abril de 1954 pelo então prefeito da cidade (na época ainda Distrito 
Federal), Dulcídio do Espírito Santo Cardoso. O nome do teatro é uma homenagem 
ao jornalista e dramaturgo Armando Gonzaga, célebre autor de comédias de 
costumes na primeira metade do século XX, no Rio de Janeiro, que participou da 
chamada Geração Trianon, ao lado de Viriato Corrêa, Gastão Tojeiro e Oduvaldo 
Vianna. Sua obra, na maioria comédias leves, tinha como temática conflitos familiares, 
costumes cotidianos e situações envolvendo personagens tipicamente cariocas. 
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O prédio tem projeto arquitetônico de Affonso Eduardo Reidy, jardins de Burle Marx e 
painéis laterais de Paulo Werneck. O tombamento do teatro foi realizado pelo Instituto 
Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC), em 1989. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretora: Glaucia Santos Silva 
E-mail: direcaotag@gmail.com 
Telefone: (21) 2332-1040 
Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 – Mal. Hermes, Rio de Janeiro – 
RJ, 21610-480 
Capacidade: 205 lugares  
Rampa de Acesso: Sim 
Banheiro PNE: Sim 
Plateia Especial: Sim 
Horário de funcionamento administrativo do Teatro: Segunda a sexta-feira, 10h às 
18h. 
Vendas de ingresso pela internet: www.sympla.com.br 
Horário de funcionamento da bilheteria: Quinta e domingo, 14h às 18h. Em dia de 
espetáculo, até às 20:30h. 
O Teatro possui estacionamento? Não, entretanto há estacionamentos particulares 
nas proximidades do teatro. 
 
 

Teatro Mario Lago 

 

 
 

mailto:direcaotag@gmail.com
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Situado na Vila Kennedy, em Bangu, na zona oeste do Rio, o teatro oferece uma 
programação intimamente ligada à comunidade, privilegiando a manutenção de 
cursos e oficinas, shows de música e espetáculos teatrais. 

O teatro leva o nome do ator, poeta e compositor carioca Mário Lago, que, nos anos 
1940, se tornou um dos mais renomados galãs do teatro de comédia brasileiro. Mário 
Lago também teve a carreira marcada pela atuação política em favor de sua classe. 

Durante a década de 1980, o espaço conviveu com programações intensas e lotação 
esgotada – o teatro de revista foi o gênero mais encenado. Artistas consagrados, 
como Sérgio Britto, Blecaute e Zezé Motta, já se apresentaram aqui. O diretor Luiz 
Antônio Pilar e o vocalista da Banda Brasil, Nelson Kaê, iniciaram nele suas trajetórias 
profissionais. 

Grupos locais encenaram textos de grandes autores, como Martins Penna, Bertold 
Brecht, Maria Clara Machado, Chico Buarque e Ruy Guerra. Em sua inauguração 
como espaço cênico em 1979, foi montado o espetáculo “A Prima Dona”, de José 

Maria Monteiro. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 
 
Diretora: Maria Luisa Lopes Luzia 
E-mail: marialuisalopesluzia@hotmail.com 
Telefone: Não possui 
Endereço: Endereço: Rua Jaime Redondo, 2 – Bangu, Rio de Janeiro – RJ- CEP: 
21850-363 
Capacidade: 164 lugares  
Rampa de Acesso: Não 
Banheiro PNE: Não 
Plateia Especial: Sim – 02 (dois) espaços para cadeirante e 1 (um) assento para 
obesos 
Horário de Funcionamento do Teatro: de segunda a sexta-feira de 10h às 17h – Não 
havendo intervalo para almoço.  
Sábado e Domingo, os horários da produção do espetáculos. 
Vendas de ingresso: Normalmente a entrada e gratuita 
Horário de Funcionamento da Bilheteria: Distribuição de senhas 30 minutos antes dos 
eventos 
O Teatro possui estacionamento? Não 
 
 
 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO PRESENCIAL 

Por meio da Lei Federal 12.527/2011 regulamentada no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro pelo Decreto n° 46.475/2018, o cidadão passa a ter o direito de requerer 
informações públicas de seu interesse. 

mailto:marialuisalopesluzia@hotmail.com
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Para isso, o solicitante pode optar pelo contato via telefone (21) 2333-4093 Ramal 228 
ou presencialmente, diretamente na recepção da FUNARJ, localizada na Rua da 
Alfandega nº 91 – 5º andar. 

Quem pode acessar: Qualquer pessoa física ou jurídica. 

Prioridade de atendimento: (Lei Federal n° 10.048/00 e 13.466/17) atendimento 
prioritário às pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos 
obesos. 

Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos.  

Requisitos de atendimento: 

Nome completo, documento de identificação com foto, CPF e endereço físico ou 
eletrônico. 

Formas e horário de acesso: Atendimento presencial das 10h às 15h de segunda à 
sexta.  

Prazo de resposta: em até 20 dias corridos, dependendo da complexidade da 
demanda, podendo ser prorrogado por 10 dias corridos, mediante justificativa. 
Taxa/Custo: Não há 

Área responsável: Assessoria de Comunicação.  

Etapas: 1- O cidadão deve se dirigir ao endereço informado e preencher o formulário 
contendo o pedido de acesso à informação. 

2- Ao entregar o formulário, deverá escolher o meio de recebimento da informação: 
presencialmente ou eletronicamente. 

3- Será informado o número do protocolo da solicitação, que deverá ser guardada pelo 
cidadão. 

4- Após aguardar o prazo legal, caso o pedido de acesso à informação seja indeferido, 
o cidadão tem o direito a protocolar recurso 

JOSÉ ROBERTO GIFFORD 
Presidente 

FUNARJ 
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