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ARTES VISUAIS
VALQUES PIMENTA – 30 ANOS DE TRAJETÓRIA ARTÍSTICA
A exposição Trajetória convida o público a emergir no universo da
“Art Naif”.
Valques produziu a sua primeira obra aos 06 anos de idade e
possui hoje em sua trajetória artística premiações no Salão Jovem
Arte Mato-grossense em 2002, seleção para três edições da Bienal
Naïfs de São Paulo, em 1998, 2006 e 2010, participação na
exposição “Novas Aquisições 2012/2014 – Coleção Gilberto
Chateaubriand”, no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de
Janeiro (RJ) e exposições internacionais, na King's College
Campus/2014, em Londres, na Inglaterra, e, atualmente, no
Festival Mundial de Arte Naïfs na Polônia.
Na sua mostra o artista extrapola o cenário das zonas rurais já retratadas de forma tão
peculiar, e a partir de suas cores e formas passeia na arquitetura e ores das cidades
europeias atraindo o público a se encantar com a singeleza da arte “NAIF”.

13/04 a 28/05 | Ter. a Sáb. das 13h às 23h e Dom. e Fer. das 15h às 21h |
Galeria de Artes | Gratuito | Livre

ATELIÊ ABERTO DE XILOGRAVURA.
O ateliê propõe a prática de xilogravura para pessoas a partir dos
16 anos. As técnicas são compartilhadas pelo grupo de estudo.
“Xilogravura signi ca gravura em madeira. É uma antiga técnica,
de origem chinesa, em que o artista utiliza um pedaço de madeira
para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que
pretende fazer a reprodução. Em seguida, utiliza tinta para pintar
a parte em relevo do desenho. Na fase nal, é utilizado um tipo de
prensa para exercer pressão e revelar a imagem no papel ou outro
suporte

Sábados | 16h às 18h | Caldeirão de Imagens | Gratuito | Informações: 3616-6913/6932.

DOMINGOS COM ARTE:
SITE SPECIFIC ARTE – A EXPERIÊNCIA DAS INSTALAÇÕES “JARDIM CURA’’
E “CASA DO CUIDAR” COM A ARTISTA VISUAL RUTH ALBERNAZ
Site Speci c em Arte são trabalhos que acontecem em
determinados lugares e momentos escolhidos pelo artista.
Nessa edição do Domingo com Arte a artista irá propor
um mergulho teórico e prático nesse contexto da
instalação “Jardim Cura” e “Casa do Cuidar” realizados
no mês de fevereiro durante o Seminário de Politicas
Culturais do Sesc MT.
As instalações tiveram como ponto de partida para a
criação, a intencionalidade de conectar o universal/local e espiritual/material no que
tange o plano dos sentidos e das práticas tradicionais de cura. Trazemos para este trabalho
uma re exão sobre o encontro das Artes Visuais com outros campos do conhecimento
como a Etnoecologia e Antropologia que contaminam o fazer da artista Ruth Albernaz.

15/04 | 15h às 18h | Caldeirão de Imagens | 20 vagas | Inscrição pelo e-mail:
kavila@sescmt.com.br | Informações: 3616-6913/6932

CINEMA

CINESESC COM EMBAIXADA DA ALEMANHA
HANAMI - CEREJEIRAS EM FLOR
(Doris Dörrie, Alemanha, Drama, 2007, 127min.)
Sinopse: Quando Trudi descobre que seu marido Rudi
tem uma doença grave, ela sugere que ambos visitem os
lhos em Berlim, sem contar a eles sobre o estado de
saúde do pai. Como Franzi e Karl não dão muita atenção
aos pais, eles resolvem partir para o mar Báltico. É
quando, subitamente, Trudi morre.

05/04 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos (nudez e consumo de drogas lícitas)
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ESTAMOS TODOS BEM
(Giuspere Tornatore, França, Comédia Dramática,
1990, 126min.)
Sinopse: Matteo Scuro vive sozinho na Sicília. Ele
aguarda a vinda de seus lhos no verão, mas todos
acabam desmarcando a viagem em cima da hora. Matteo
resolve então visitar cada um deles, algo que jamais tinha
feito. Nesta viagem ele parte para as cidades de Nápoles,
Roma, Milão, Florença e Turim, onde moram seus lhos.

01, 07, 13 e 28/04 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos (violência e nudez)

VIVER É FÁCIL COM OS OLHOS FECHADOS
(David Trueba, Espanha, Comédia Dramática, 2015,
90min.)
Sinopse: Na década de 60, um professor de inglês é fã dos
Beatles e sonha em conhecer seu ídolo, John Lennon. Para
encontrar seu "herói", ele viaja até a Almeria, onde
conhece dois jovens: Belén e Juanjo, um garoto de
dezesseis que está fugindo do pai autoritário. O encontro
faz a vida de cada um tomar rumos imprevisíveis.

08, 14 e 19/04 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos (violência, conteúdo sexual e drogas lícitas)

IRMÃ
(Zach Clark, Estados Unidos Da América, Comédia
Dramática, 2016, 91min.)
Sinopse: Após um trauma, Colleen abandona o lar e se
tornar freira, cortando totalmente o contato com a
família. Ao receber um e-mail anunciando que seu irmão
voltou da guerra do Iraque, com sequelas no corpo, ela
decide que é hora de visitar a família e resgatar o passado,
quando era metaleira, gótica, num lar liberal e excessivo.

15, 21 e 27/04 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 16 Anos (drogas)

TUDO QUE EU AMO
(Jacek Borcuch, Polônia, Comédia Dramática, 2012,
95min.)
Sinopse: O movimento Solidariedade começa a ganhar
força e o povo está cada vez mais disposto a criticar o
regime comunista. O adolescente Janek, lho de um
policial militar se apaixona por Basia, lha de um ativista
político simpático ao movimento Solidariedade. Os dois
se envolvem amorosamente, mas Basia ca furiosa
quando os militares prendem seu pai e culpam Janek pelo incidente.

06, 12, 22 e 26/04 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 16 Anos (drogas, nudez e conteúdo sexual)

CINESESC DEBATE: SINFONIA DA NECRÓPOLE
(Juliana Rojas, Brasil, Comédia Dramática, 2015,
94min.)
Sinopse: Deodato é um aprendiz de coveiro não muito
animado com a pro ssão. Sua rotina melhora quando
Jaqueline surge no cemitério. Funcionária do serviço
funerário, ela inicia um levantamento sobre túmulos
abandonados com a ajuda do rapaz. A paixão o impede de
pedir demissão, mas estranhos eventos continuam a
abalar seu estado psicológico.

20/04 (debate) e 29/04 | 19h30 | Cinema Gratuito | 12 Anos (conteúdo sexual)

Exibições de obras destinadas ao público infantojuvenil com o intuito de semear a paixão
pelo cinema. Ao término das sessões é distribuída pipoca ao público presente.
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O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES
(Walbercy Ribas, Brasil, Família / Animação, 2009,
80min.)

Sinopse: O Grilo feliz conta a história de um grilo que
canta espalhando alegria para seus amigos. Um dia, o
Grilo Feliz descobre fósseis gigantes, é onde começam os
problemas, os quais serão enfrentados contra a vilã
Trambika. Além do Grilo, existe Pétala, a qual o Grilo
Feliz se apaixona, e o grupo de sapos rapers, que querem
gravar um CD e ganharem fama.

01 e 29/04 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

O CASTELO NO CÉU
(Hayao Miyazaki, Japão, Ação / Aventura, 1989,
120min.)

Sinopse: A jovem órfã Sheeta e seu sequestrador, coronel
Muska, estão voando para uma prisão militar quando sua
aeronave é atacada por uma gangue de piratas aéreos
liderados por Dola. Escapando da colisão no ar através de
um cristal mágico em seu pescoço, Sheeta conhece o
também órfao Pazu. Juntos, tentam descobrir a cidade
mística utuante de Laputa, enquanto são perseguidos por Muska e os piratas, que
cobiçam o tesouro da cidade.

14 e 22/04| 17h30 | Cinema | Gratuito| Livre

BRICHOS – A FLORESTA É NOSSA
(Paulo Munhoz, Brasil, Aventura, 2012, 82min.)

Sinopse: O jaguar Tales e o quati Jairzinho estão de férias
na Floresta da Vila dos Brichos, conhecida internacionalmente como Brainforest. Ao mesmo tempo o tamanduá
Olavo e seu lho Bandeira vivem aventuras no deserto de
Noforest, enquanto o pequeno joão-de-barro
Dumontzinho passa por um intercâmbio estudantil em
Iceforest. Os amigos levam suas respectivas aventuras até
que os vilões Mr. Birdestroy e AL Corcova, aliados a Ratão, tentam convencer todos a
cederem a oresta em nome de uma suposta modernidade.

08 e 21/04 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

ASTERIX E O DOMÍNIO DOS DEUSES
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(Louis Clichy / Alexandre Astier, França, Drama /
Comédia, 2016, 102min.)

Sinopse: O imperador romano Júlio César sempre quis
derrotar os invencíveis gauleses, até que um dia ele
resolve mudar de estratégia, ao invés de atacá-los, passa a
oferecer os prazeres da civilização aos gauleses. Desta
forma, Júlio César ordena a construção do Domínio dos
Deuses ao redor da vila gaulesa, de forma a impressionálos. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar com os
planos de César. convencer todos a cederem a oresta em nome de uma suposta
modernidade.

15/04 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

Azul

Sessões de cinema adaptadas para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias, de
forma que funcionem como uma espécie de treinamento para as crianças na adaptação ao
ambiente do cinema.

SESSÃO PIPOCA AZUL - SELEÇÃO DE CURTAS METRAGENS
Ÿ

LIPE, O VOVÔ E O MONSTRO (Direção: Felippe Ste ens e Carlos Mateus, 8'48'', 2016)
sinopse: Um menino vai passar o nal de semana no sítio dos avós. Durante uma
pescaria, ele conhece um segredo de seu avô, e acaba fazendo uma nova e inusitada
amizade.

Ÿ

DALIVINCASSO (Direção: Marcelo Castro e Marlon Amorim Tenório, 11′, 2014)
Sinopse: Um quadro inédito, o encontro de dois gênios em uma única pintura, chega
ao museu numa noite chuvosa. O zelador observa a obra sendo levada ao salão onde
será exposta ao público.

Ÿ

BRAVURA (Direção: Giovanni Girardi e Flavio Tavares, 4', 2014)
Sinopse: O curta narra a história de um toureiro espanhol que realiza uma tourada
atrapalhada no México.

07 e 28/04 |17h30 | Cinema | Gratuito| Livre
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MOSTRA SESC DE CINEMA
A Mostra Sesc de Cinema pretende promover a difusão
da produção cinematográ ca brasileira que não chega ao
circuito comercial de exibição, contribuindo, assim, para
a promoção e o lançamento de artistas em todo o país. As
obras exibidas durante esses dois dias representaram o
estado durante a seleção regional das obras que serão
veiculadas e concorrerão durante a fase nacional.
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

10/04
PRIMEIROS PASSOS (Direção: Anthónio Alvez (Antonio Alves Pereira Filho), Roteiro:
Anthónio Alvez, curta-metragem, cção, Guiratinga-MT, 2017, [24min.])
REQUIÉM PARA FLORES (Direção: Caio Ribeiro, Roteiro: Adaptação de Caio Ribeiro e
Giovanni Ojeda de obra de Paulo Sacaldassy, curta-metragem, cção, Cuiabá-MT, 2017,
[7'30'])
BENEDITO QUE SUBIA: DO PROFANO AO DIVINO (Direção: IzisN, Roteiro: IzisN,
curta-metragem, documentário, Cuiabá-MT, 2016, [25min.])
ABECEDÁRIO - ENCONTROS E DESENCONTROS NAS LETRAS MATOGROSSENSES (Direção: Jonathan Cesar, Roteiro: Jonathan Cesar, curta-metragem,
documentário, Cuiabá-MT, 2017, [29'59”])
TEODORA QUER DANÇAR (Direção: Samantha Col Debella, Roteiro: Samantha Col
Debella, curta-metragem, cção, Cuiabá-MT, 2017, [23min.])
11/04
CONFIRMOU PRESENÇA (Direção: Caru Roelis, Roteiro: Jorge Antônio, curta-metragem,
documentário, Cuiabá-MT, 2016, [26min.])
AQUELE DISCO DA GAL (Direção: Juliana Curvo e Diego Baraldi, Roteiro: Juliana Curvo
e Diego Baraldi, curta-metragem, cção, Cuiabá-MT, 2017, [25min.])
JUBA (Direção: Severino Neto e Rafael de Carvalho, Roteiro: Severino Neto, curtametragem, cção, Cuiabá-MT, 2017[19min.])
SUA VIDA É VOCÊ QUEM FAZ (Direção: João Carlos Ferreira Bertoli, Roteiro: João
Carlos Ferreira Bertoli, curta-metragem, cção, Cuiabá-MT, 2015 [15min.])
A GENTE NASCE SÓ DE MÃE (Direção: Caru Roelis, Roteiro: Caru Roelis, curtametragem, cção, Cuiabá-MT, 2017 [18'17”])

10 e 11/04 | 19h | Cinema | Gratuito com retirada de ingresso às 18h | 16 anos

NÚCLEO ARSENAL DE CINEMA
PALESTRA: CINEMA INDEPENDENTE E EFEITOS ESPECIAIS
COM ARMANDO FONSECA, KAPEL FURMAN E RAPHAEL BORGHI
Trabalhando o cinema de gênero independente, teremos
a palestra “Cinema de Gênero Independente” também
ministrada por Kapel Furman, Armando Fonseca e
Raphael Borghi.
Eles vão abordar dentro de 02 horas os seguintes
assuntos:
Ÿ O conceito artístico do roteiro para a prática: se
comunicando com os outros pro ssionais;
Ÿ Desenvolvimento conceitual, a criação da caracterização das personagens;
Ÿ Discussões com a direção de arte;
Ÿ Criação Plástica do conceito (realidade Vs. Senso comum);
Ÿ Narrativa, Como o efeito trabalhará dentro da decupagem do lme;
Ÿ Estudando as cenas de efeitos especiais;
Ÿ Teorias e Técnicas de Efeitos Especiais aplicadas de acordo com o per l da produção e
orçamento;
Ÿ Estudando lmes: O estudo de alguns efeitos e props de lmes (com a presença em
sala dos efeitos e props, moldes e peças destes lmes);
Ÿ Sangue e fotogra a: como fotografar cenas de efeito.

18/04 | 19h | Cinema | Gratuito | Livre

NÚCLEO ARSENAL DE CINEMA
OFICINA: EFEITOS ESPECIAIS PARA CINEMA
COM ARMANDO FONSECA, KAPEL FURMAN E RAPHAEL BORGHI
A o cina Cinema de Gênero Independente e Efeitos
Especiais vai mostrar aos alunos como funcionam os
efeitos especiais práticos em lmes de terror e ação. A
ideia da o cina é mostrar que a falta de dinheiro não deve
ser desculpa para uma boa produção e que não adianta
você ter uma câmera de última geração para fazer um
lme e esquecer que precisa de uma equipe competente.
Se tratando de cinema de gênero há dois fatores
importantes, o primeiro é que em geral, o público brasileiro é bem reacionário e retrógrado, o que complica quando a proposta de um lme é ter uma discussão ou controvérsia,
por isso que os lmes de terror nacionais que alcançam as salas de cinema são bem chapa

11

12

branca ou inofensivos. O outro fator é que há uma expectativa de comparação com o
cinema americano – falando de forma geral- e quando se oferece algo que fuja desse
cenário, por mais bem feito que seja se encontra uma resistência forte.
Ministrantes:
Armando Fonseca é Diretor de lmes e videoclipes com formação acadêmica em Nova York e
Cuba. Recebeu diversos prêmios em festivais e mostras nacionais e internacionais. Dirigiu junto
com Raphael Borghi o premiado “Desalmados”. Em 2016, lançou seu longa-metragem como
diretor o lme “A Percepção do medo” com direção conjunta com Kapel Furman.
Kapel Furman é Cineasta, Artista Plástico e Diretor de Efeitos Especiais, Kapel atua pro ssionalmente na área desde 1997. Formado em Cinema e especialista em cenas de violência e cinema
fantástico. Com créditos em 62 longas. Foi indicado ao prêmio de Melhores Efeitos Especiais da
Academia Brasileira de Cinema pelos lmes O Cheiro do Ralo; Encarnação do Demônio e
Broder.
Raphael Borghi é diretor e coordenador de pós produção na Infravermelho Filmes, há 10 anos
na área, presta serviço como colorista, editor, compositor de efeitos visuais, técnico de efeitos
especiais e produtor.
Os três apresentam o programa CineLab da Universal Channel e Syfy.

19 e 20/04 das 18h às 22h / 21/04 das 08h às 12h e 14h às 18h | Cinema |
04 litros de leite UHT | 18 anos

NÚCLEO ARSENAL DE CINEMA
OFICINA: ROTEIRO DE CINEMA COM ROMEU DI SESSA
A o cina de roteiro dedicada a iniciantes, abordando a estrutura
básica de qualquer história bem contada, com atenção ao
paradigma dos três atos e à importância de se ter fortes pontos de
virada.
Ministrante: Romeu di Sessa é roteirista e diretor há 25 anos. Teve
duas peças encenadas, “Do Lado de Dentro”, a qual também dirigiu e
“Adão, Eva e Mais uns Caras”, direção de Ernesto Pícolo. Em TV já
escreveu roteiros para o programa “Alô Doçura” no SBT, “Você
Decide” e “Vida ao Vivo” da Rede Globo. Em TV fechada assina os
roteiros das séries: “Destino Lua de Mel”, “Ciência em Casa” e “Copa
do Caos”. Ainda em TV dirigiu o programa “Rally dos Sertões” na
Record e uma temporada do programa “Diário do Olivier”. Em cinema ganhou 8 prêmios com o
curta “Átimo” – o qual também dirigiu – entre eles Kikito de melhor lme. Colaborou na
elaboração dos longas “Minhocas” e “Con a em Mim”. Fez vários cursos de roteiros, entre os
mais importantes destacam-se os cursos de Robert Mckee e Syd Field. Também já ministrou seu
curso chamado “A Anatomia de um Filme” em empresas e espaços culturais, como vários SESC e
no MIS/SP.

24 a 28/04 | 18h às 22h | Núcleo Sesc de Cinema | 4 litros de leite UHT| Livre

DANÇA
LEITURAS DE MOVIMENTOS, COM PRISCILA MAIA (RJ)
A o cina tem por objetivo sensibilizar e experimentar a
partir da escrita de gestos no tempo e no espaço. Serão
trabalhados tópicos que ajudam a ampliar o entendimento de dança contemporânea, a partir da observação de
trabalhos de coreógrafos e outros artistas das áreas da
fotogra a, performance e cinema. Em paralelo, partimos
da premissa de que política e estética caminham juntas;
daí a importância em se abordar diferentes contextos de
produção – do Brasil e de seus Brasis, da cena europeia à norte-americana. Ao longo de
quatro dias de o cina, faremos exercícios práticos, leituras e conversas para materializar os
temas e criar problemas. São as escolhas e as dúvidas que se transformam em escrita
artística.

03 a 07/04 | 08h às 12h | Sala de Dança Sesc Arsenal | Livre |
Inscrições: http://bit.ly/LeiturasdeMovimento ou maguiar@sescmt.com.br / 3616-6901

PERFORMANCE: BIMOBABA, COM BIA FIGUEIREDO (PR)
Bimobaba é bicho comedor de parede é bixa que rói com
desejo de produzir fendas é mulher com buracos demais,
vaza. Bimobaba é uma rota coreográ ca que têm como
matéria poética experiências de corpos femininos no
espaço urbano, é uma espécie de gra a urbana do corpo
da mulher.

13/04 | 10h | Centro Histórico, Cuiabá-MT | Gratuito | Livre
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CLUBE ARSENAL DE LEITURA
TEMA: A INVENÇÃO DO SILÊNCIO
Abrir espaços para desconstruir o silêncio: um silêncio absolutamente arcaico e imemorial,
inventado por um sistema patriarcal sustentado pela marginalização do feminino. É a isso
o que se propõem os encontros a serem realizados nesse primeiro módulo do Clube Arsenal
de Leitura. De que maneira? Recorrendo à literatura para não só apresentar a voz das
mulheres, mas também para desvendar as tramas sutis desse processo de silenciamento.
Para levantar re exões acerca de questões de gênero que versam sobre o feminino na
sociedade em que vivemos. Não foram escassos os esforços da crítica em garantir o valor de
uma obra literária em seu contexto de construção, mas também se evidenciou ao longo do
tempo que o sentido de um texto literário se torna substancial a toda e qualquer época. É
essa potência, essa singularidade, que garante à produção estética tornar-se atemporal,
fazendo-se perpétua, ininterrupta e, portanto, ilimitada. Num percurso pela voz da mulher
entre os séculos XIX e XXI, buscaremos observar como esse processo de invenção do
silêncio se impôs mas também como, ao mesmo tempo, por meio da narrativa, as mulheres
se insurgiram contra ele, abriram brechas, criaram passagens para se fazerem ouvidas,
num claro indício de que a obra literária não se encerra em si mesma e pode, também, nos
impulsionar a uma imprescindível re exão crítica sobre a condição de ser Mulher na
contemporaneidade.
Mediação: In-Próprio Coletivo e Maria Elisa Rodrigues Moreira

04 e 11/04 | 19h30 às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito

CLUBE ARSENAL DE LEITURA
TEMA: AMÉRICA LATINA EM OITO CONTOS
Oito passeios pela literatura latino-americana, por meio da leitura de contos de diferentes
países: Argentina, Brasil, Chile, México, Nicarágua, Peru e Uruguai. Uma viagem por
diferentes paisagens literárias.
Mediação: Ana Paula Silveira (UFMT).

07/04 | 15h às 17h | Laboratório da Palavra | Gratuito

MINICURSO: CRÔNICAS EM SALA DE AULA
Neste minicurso, serão apresentadas possíveis leituras do gênero
cronístico à educação básica, recorrendo à seguinte estrutura: a
natureza da crônica, a contingência de autores e a formação de
leitura, delineamento da história do gênero e seus intercâmbios
com demais áreas de conhecimento, como história e sociologia.
Serão ainda apontadas, em 11 textos selecionados, possibilidades
de aplicações da crônica em sala de aula.
Professor: Pedro Garay
É mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos de
Linguagem (PPGEL) – UFMT, com área de concentração em estudos
literários. Graduado em Letras pela mesma universidade, com
habilitação em Língua Portuguesa e Literatura, é co-fundador e coordenador pedagógico do
Centro Educacional Ético. É diretor geral da revista literária Tertúlia, distribuída em plataforma
digital no âmbito universitário.

10/04 | 18h às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito |
Informações: 65 3616-6922 Inscrições: www.sescmt.com.br

MINICURSO: FOTOGRAFIA TAMBÉM SE LÊ
A proposta deste curso é capacitar os docentes e demais
interessados na utilização, em sala de aula, de obras fotográ cas
como objetos de leitura e mobilizadores da escrita. A partir de
questões gerais sobre a leitura imagética e, em especial, sobre a
leitura da fotogra a, serão apontados alguns caminhos para a
análise das imagens, conforme os objetivos, temas e gêneros a que
pertencem, assim como discutidos projetos de leitura e escrita que
tenham a fotogra a como mote.
Professora: Maria Elisa Rodrigues Moreira
É professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal do Mato Grosso, onde leciona disciplinas
relacionadas ao campo literário e à relação entre este e outros campos artísticos. Realizou seu
doutorado em Literatura Comparada, mestrado em Teoria Literária e bacharelado em
Comunicação Social na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

14/04 | 14h às 18h | Laboratório da Palavra | Gratuito |
Informações: 65 3616-6922 Inscrições: www.sescmt.com.br
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Mariana
Alice

Semana Sesc de

Márcia

Penélope

LEITURA E LITERATURA
Abertura: 17/04
Programação:
24/04 a 29/04 - Gratuita

Dinha
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A Semana Sesc de Leitura e Literatura tem o objetivo de democratizar o acesso à literatura,
fomentar o livro e a leitura, potencializar práticas de formação de leitores críticos,
re exivos e ativos, através de palestras, cursos e espetáculos literários.

LITERATURA SEM PÁGINA - PRODUÇÃO LITERÁRIA NA INTERNET
Nos últimos anos, o cenário da literatura produzida na internet tem se fortalecido com a
criação de portais, revistas e coletivos que aglutinam parte dessa produção e favorecem o
surgimento e a divulgação de escritores e escritoras em diferentes pontos de sua carreira.
Em Mato Grosso, é possível apontar, entre esses expoentes, os sites Cidadão Cultura,
Parágrafo Cerrado e Ruído Manifesto, juntos do veterano Tyrannus Melancholicus. Em um
bate-papo descontraído, componentes desses coletivos falarão do cenário atual da
literatura brasileira, do que a rede possibilita de diferente nessa nova conjuntura sóciotecnológica, das especi cidades e objetivos de seus projetos e do que podemos esperar para
o futuro.
Palestrantes: Eduardo Ferreira (Cidadão Cultura), Thereza Helena (Parágrafo Cerrado),
Matheus Guménin Barreto (Ruído Manifesto) e Lorenzo Falcão (Tyrannus Melancholicus)
Mediador: Santiago Santos

17/04 | 19h30 | Cinema | Inscrições no site www.sescmt.com.br

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Arte da Palavra
Rede Sesc de Leituras

DEBATE
O projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras é um
circuito atuante em todas as regiões do país que estimula
a divulgação de autores nas suas diferentes formas de
manifestações. Durante o ano de 2018, mais de 70
representantes da diversidade literária brasileira
percorrerão todos os estados do país.
A m de promover o intercâmbio de artistas e a formação
de leitores, o projeto tem como objetivo oferecer ações
que atuem em toda a cadeia da literatura, incluindo a formação e a divulgação de novos
autores, a valorização das novas formas de produção e fruição literária, possibilitadas pela
emergência de discursos periféricos e a utilização de novas tecnologias.
Considerando as diversas formas de manifestações literárias, o Arte da Palavra é composto
por três eixos: Os Circuitos de Autores e de Oralidades, que promovem o encontro de
escritores de diferentes locais do país, com suas diversas dicções, por meio de debates e
apresentações artísticas; e o Circuito de Criação Literária, que promove a formação de
leitores e o aprimoramento da escrita nas suas diferentes categorias.
Entre março e dezembro, serão realizados mais de 700 encontros, apresentações e o cinas.
Con ra o Circuito de Autores que passará por Cuiabá, com Daniel Galera (RS) e Melanie
Peter (SC).
Daniel Galera nasceu em 1979 e vive em Porto Alegre. Na
virada do milênio, participou do cultuado "mail-zine"
Cardosonline e da editora Livros do Mal, onde publicou os
primeiros livros. É autor de cinco romances, entre eles "Barba
ensopada de sangue" e "Meia-noite e vinte”, traduzidos para
vários idiomas. Em parceria com o artista Rafael Coutinho,
roteirizou a HQ “Cachalote”. Traduziu para o português
autores como John Cheever, Zadie Smith e David Foster
Wallace.
Melanie Peter é escritora, jornalista e performer. Em seus
textos desenvolve pesquisas em torno da liminaridade e das
intersecções entre os gêneros literários. Em 2010 lançou o
livro, Persona, pela Design Editora. Em 2014 iniciou o projeto
“Narrativa Desterritorializada – uma proposta de devir
romance na fronteira do gênero literário” com recursos do
Ministério da Cultura/Biblioteca Nacional. O resultado do
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processo foi o livro “Nunca é só uma palavra”, a ser lançado algum dia. Em 2015 integrou o
núcleo de dramaturgia do Sesi/PR onde desenvolveu a peça Aporia em Si#, encenada pelo grupo
curitibano Teatro de Segunda. Atualmente desenvolve o projeto “Habitar os ecos: Residência na
Casa do Sol”, aprovado pelo edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura. O projeto visa a
produção de textos a partir da imersão na obra e no espaço habitado por Hilda Hilst. As
experimentações estão disponíveis em: https://habitandoecos.wordpress.com

25/04 | 19h30 | Cinema | Inscrições no site www.sescmt.com.br

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Mulheres Que
Leem Mulheres

Mulheres que Leem Mulheres é um projeto idealizado pela escritora Penélope Martins que
considera a potência de narrativa de cada leitora, a partir de suas próprias vivências,
introduzindo a literatura como uma conversa íntima que possa servir de instrumento para
discutir o feminismo, e promover, na a rmação das vozes femininas, um diálogo profundo
e formativo. Em Cuiabá, a programação contará com mesas de debates; o cinas; narrações
de histórias e seleção de obras de autoria feminina para Biblioteca do Sesc Arsenal.

DEBATE
PRIMEIRA MESA - POÉTICA DE UM SER PERIFÉRICO
Considerações sobre o feminino evocando as desigualdades sociais na busca por um diálogo que garanta e cácia
na pluralidade, com Mariana Botelho e Maria Nilda Dinha. Durante o debate, em alguns momentos, haverá
leitura de poemas selecionados pelas convidadas e aberto
à plateia.

Dinha
Mariana
Maria Nilda de Carvalho Mota, a Dinha. Mestre em
Estudos Comparados de Literaturas de língua Portuguesa. Em
1999, participou da Fundação do Poder e Revolução - um grupo de pessoas jovens e adultas que
hoje administram o Maloca Espaço Cultural (local onde funciona a Biblioteca Comunitária
Livro-Pra-Quê-Te-Quero). Desde os 12 anos, Dinha escreve poemas e há quase dez vem
publicando fanzines de poesia, resultados de angéstias, de tempos infelizes. Desses "zines"
reunidos, nasceu uma de suas obras, o livro De passagem mas não a passeio.

Mariana Botelho é poeta e fotógrafa. Nascida em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha,
interior de Minas Gerais, atua diretamente com comunidades quilombolas do Vale, inclusive
fortalecendo os debates sobre o feminismo na vida cotidiana. O silêncio tange o sino, seu primeiro
livro, foi publicado pela Ateliê Editorial em 2010.

26/04 | 19h30 | Teatro | Inscrições no site www.sescmt.com.br

DEBATE
SEGUNDA MESA – FAZER POLÍTICA & FAZER POESIA
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Intersecções sobre a perspectiva individual e as
manifestações coletivas que fortalecem o protagonismo
da mulher, com Alice Ruiz e Márcia Tiburi. Durante o
debate, em alguns momentos, haverá leitura de poemas
selecionados pelas convidadas e aberto à plateia.
Alice Ruiz - é poeta, compositora, autora de mais de 20
obras, além de traduções e livros para infância, e antologias
que participou no Brasil e em outros países. Ministra o cinas e
palestras desde 1990. Recebeu dois prêmios Jabuti de poesia.

Alice

Marcia

Marcia Tiburi - Mestre e Doutora em Filoso a, com ênfase em Filoso a Contemporânea, é
autora de diversas obras que têm como temas principais ética, estética, loso a do conhecimento
e feminismo, entre eles a antologia As mulheres e a Filoso a e O Corpo Torturado, além de Uma
outra história da razão.

27/04 | Teatro | 19h30 | Inscrições no site www.sescmt.com.br

OFICINA DE CRONINQUIETAS, COM PENÉLOPE MARTINS
Um convite para escrever a partir da simplicidade de
observar o cotidiano, imprimindo sobre a realidade a
re exão íntima, a inquietude, o desejo de provocar
mudanças e alcançar transformações em si e no todo. Não
é preciso ter experiências com a escrita, apenas interesse
em leitura e exploração de linguagem.
Penélope Martins é narradora de histórias, escritora,
colunista de literatura no blog Toda Hora Tem História,
articuladora do projeto Mulheres que Leem Mulheres. Advogada, pós-graduada em Direitos
Humanos pela PUC Campinas, dedica-se à literatura para infância e formação de novos leitores
desde 2006.

28/04 | 08h às 12h | Duração: 04 horas | Inscrições no site www.sescmt.com.br
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OFICINA DE HAIKAI, COM ALICE RUIZ
Essa o cina se propõe a familiarizar os participantes à
técnica e prática do haikai – poesia mínima de origem
japonesa. Dentro da parte teórica temos um apanhado
sintético – uma introdução à “ loso a” zen, uma espécie
de preparação do espírito para que os participantes se
coloquem em “estado poético”. Em seguida, abordamos a
técnica e forma, o que inclui noções da escrita ideogrâmica.

28/04 | 14h às 17h | Duração: 04 horas | Inscrições no site www.sescmt.com.br

NARRAÇÃO DE HISTÓRIA
ÚTERO DO MUNDO, CONTOS DE LÁ PRA CÁ QUE
TRAZEM A MULHER NO DESAFIO DE SER VISTA COMO
PROTAGONISTA DA PRÓPRIA HISTÓRIA, COM
PENÉLOPE MARTINS.
28/04 | 14h | Abertura do I Fórum de Contadores de
Histórias de MT

ESPETÁCULO
IN-PRÓPRIO PARA DINOSSAUROS, COM IN-PRÓPRIO COLETIVO (MT)
A principal relação de afeto que podemos estabelecer com
os dinossauros se dá pela via da cção. Ficcionalizar é dar
condições de existência e, nesse caso, de enfrentamento
ao que chamamos de realidade. A dimensão e verticalidade dos gigantescos répteis que se encontram nos museus e
nas narrativas cinematográ cas são como monumentos
que a rmam as falotopias do discurso cientí co. Seus
fósseis, compostos do mesmo carbono da nossa
corporeidade sugerem metáforas para um tempo-período em que os cenários e as relações
estão signi cados como algo estático, naturalizado, imutável. A partir da escuta da
trajetória de vida de mulheres que se colocaram a pensar essas questões, o in-Próprio
Coletivo propõe uma obra que alia a aproximação entre as narrativas autobiográ cas e o
exercício auto ccional. O impulso vital desse projeto é produzir uma ode à desobediência
dos códigos jurássicos que insistem em dizer sobre quem somos e o que desejamos.

25/04 | 20h | Teatro | 14 anos | Retirar ingresso com 1h de antecedência

SLAM DAS MINAS
COM PACHA ANA (MT) E CONVIDADAS
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É um Slam feminino, organizado e composto por
mulheres, apresentando suas poesias e poemas, criando
uma interação entre as poetas e as ouvintes. A intenção é
fazer com que a poeta se sinta a vontade, a nal, o espaço
é feminino e de acolhimento. As poesias são livres, com
temáticas femininas, abordando a realidade da
maternidade, casamento, responsabilidades femininas e
di culdades das vivências em sociedade por ser mulher.
A nal, ser mulher é ser resistência.

29/04 | 18h às 20h | Salão Social | 18 anos

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Espetáculos
Agendamento Escolar

HISTÓRIAS DA NOSSA INFÂNCIA, COM ALICCE OLIVEIRA (MT)
Um Espetáculo musical narrativo, que revive a infância
de uma menina da fazenda e as histórias que seus pais
contavam. Casa com varanda, quintal , rio, jardim,
oresta e um cemitério mal assombrado são ambientes
imaginários para conduzir as histórias e canções. Uma
viagem lúdica do passado até o presente, que aos poucos
revelam quem é esta menina nos dias de hoje. A
narradora cria e recria um ambiente repleto de
ludicidade, utilizando instrumentos sonoros, bonecos e objetos de cena. Uma grande
viagem pelo mundo imaginário.

24/04 | 15h | Inf. e agend. (65) 3616-6901 / 6922 ou e-mail: jcsilva@sescmt.com.br
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ANDIRA E POR QUE CRESCERMOS? COM KIARA TERRA (SP)
Andira é uma ave migratória que é criada acidentalmente
por uma família de morcegos. Adapta-se e aprende a viver
como eles. Não sem passar por situações engraçadas e
surpreendentes! Andira tem amor de sobra mas falta
talento para ser morcego!Quando chega o inverno Andira
reencontra o bando e sente o chamado é hora de partir,
levando sua mãe morcega no coração

25/04 | 15h | Inf. e agend. (65) 3616-6901 / 6922 ou e-mail: jcsilva@sescmt.com.br

ESSA CRIANÇA INVENTADA PARECE COM VOCÊ!
COM PENÉLOPE MARTINS (SP)
A história de um menino que não quer nem saber pra que
serve xampú e que acaba nas garras de um bruxo que
adora criança fedorenta (A incrível história do menino
que não queria cortar o cabelo - Editora Folia de Letras); a
história de uma menina que é princesa sem coroa, sem
vestido, mas ao contrário, sendo cientista maluca e
inventora de brincadeiras, muito invejada por um duende
'maldengoso' (A princesa de Coiatimbora - Editora
Dimensão); essas e outras histórias dos livros já publicados por Penélope Martins.

26/04 | 15h | Inf. e agend. (65) 3616-6901 / 6922 ou e-mail: jcsilva@sescmt.com.br

O SOM QUE O VENTO CONTA
COM ESTELA CEREGATTI E JHON STUART (MT)
É um espetáculo musical de contação de estórias que viaja
a diferentes regiões do mundo, transportando o
espectador a lugares inimagináveis. De contos populares
brasileiros a um império na China, de uma aldeia dos
índios kayapo em Mato Grosso, a um palácio na Espanha
antiga. Estela Ceregatti e Jhon Stuart, cuidadosamente
entoam estórias musicadas, e como num passe de música,
eternizam algumas - escolhidas a dedo pela dupla.

27/04 | 15h | Inf. e agend. (65) 3616-6901 / 6922 ou e-mail: jcsilva@sescmt.com.br

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Oﬁcinas
Agendamento Escolar

OFICINA “NARRANDO HISTÓRIAS & MEDIANDO LEITURAS”,
COM ALICCE OLIVEIRA (MT)
Ler, cantar, contar e interagir com os livros e as histórias
de forma prazerosa e lúdica será um dos objetivos
principais desta o cina. Um passeio literário em que a
cada encontro a Contadora de Histórias Alicce Oliveira
com sua mala, convida as crianças a apreciarem uma
leitura literária diferente, aqui os personagens criam vida
através dos sons, os livros se transformam em janelas e as
páginas criam asas para viajarmos na imaginação. Na
mala levaremos objetos sonoros, livros de imagem, livros da literatura infantil, livros com
abas, Livros de parlendas, versos e advinhas.

25/04 - Turma I: 14h às 15h / 25/04 - Turma II: 16h às 17h / 26/04 - Turma I: 14h às 15h /
26/04 - Turma II: 16h às 17h | Inscrições para agendamento escolar: (65) 3616-6901 /
6922 oue-mail: jcsilva@sescmt.com.br

OFICINA “ENTRE SONS E PALAVRAS” COM ESTELA CEREGATTI (MT)
A o cina “Entre Sons e Palavras” é um mergulho entre
esses dois universos distintos que comumente caminham
entrelaçados: a música e a literatura. Da sonoridade dos
poemas, ao som imaginado em uma narrativa. Da música
presente em um conto, ao tilintar de uma sílaba. Do som
de cada palavra, ao ín mo canto dos fonemas. A o cina
“Entre Sons e Palavras”, com Estela Ceregatti, propõe um
jogo de improvisos - onde a imaginação voa livre feito
passarinho dentro da gente.

24/04 - Turma I: 14h às 15h / 24/04 - Turma II: 16h às 17h / 25/04 - Turma I: 14h às 15h
25/04 - Turma II: 16h às 17h / 26/04 - Turma I: 14h às 15h / 26/04 - Turma II: 16h às 17h
Inscrições para agendamento escolar: (65) 3616-6901 / 6922 ou
e-mail: jcsilva@sescmt.com.br
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OFICINA AS NOSSAS HISTÓRIAS PREFERIDAS, COM KIARA TERRA (SP)
Kiara Terra nesta vivência irá utilizar como ponto de
partida as histórias preferidas das crianças. Através da
narração de histórias interativa fará um trajeto inventivo
e muito divertido utilizando objetos do cotidiano e seus
mais mirabolantes signi cados. Uma experiência de
encontrar e acolher as histórias que nascem da memória
formando algo maior coletivo. Conhecimento que se
constrói junto.

24/04 - Turma I: 14h às 15h / 24/04 - Turma II: 16h às 17h / 26/04 - Turma I: 14h às 15h /
26/04 - Turma II: 16h às 17h | Inscrições para agendamento escolar: (65) 3616-6901 / 6922
ou e-mail: jcsilva@sescmt.com.br

OFICINA “TRANSFORMAR UM PARA TRANSFORMAR O TODO”
COM RUTH ALBERNAZ (MT)
A intenção é proporcionar uma re exão sobre o processo
de desenvolvimento da escrita tendo como base o suporte
papel e o contexto ecológico de sua produção.

24/04 - Turma I: 14h às 15h / 24/04 - Turma II: 16h às 17h
25/04 - Turma I: 14h às 15h / 25/04 - Turma II: 16h às 17h
26/04 - Turma I: 14h às 15h / 26/04 - Turma II: 16h às 17h
27/04 - Turma I: 14h às 15h / 27/04 - Turma II: 16h às 17h
Inscrições para agend. escolar: (65) 3616-6901 / 6922 ou e-mail: jcsilva@sescmt.com.br

OFICINA “COLORIR O IMAGINÁRIO” COM PENÉLOPE MARTINS (SP)
A proposta é construir poemas a partir de metáforas que sugerem
imagens surreais. As crianças são convidadas a ouvir e a dizer
poesia de um material colorido e preparado a partir dos livros
Quintalzinho e Poemas do Jardim, de Penélope Martins, ambos
conectados com a infância de hoje e de ontem numa perspectiva
de diálogo intergeracional. Mas como se faz poesia? A brincadeira
começará com a criação de frases simples e cotidianas para, com
tesoura em mãos, viver a experiência de desmembrar as frases em
caixas de palavras que vão formar um grande quebra-cabeças de
versos (im)possíveis. O painel de poesia servirá de provocador
para criação de poesias visuais com palavras e desenhos.

27/04 | Turma I – 14h às 15h / Turma II – 16h às 17h | Inscrições para agend. escolar: (65)
3616-6901 / 6922 ou e-mail: jcsilva@sescmt.com.br

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Oﬁcina de Narração de
História - Público Adulto

OFICINA “MEMORIAR, A QUE SERÁ QUE SE DESTINA?
COM REGINA MACHADO (RJ)
O objetivo dessa o cina é dispor situações de aprendizagem que
envolvam as principais questões ligadas à Arte de Contar
Histórias. Trata- se de uma abordagem teórico- poética da Arte
Narrativa de Tradição Oral que estuda as relações entre o
contador de histórias, o conto e a audiência, centrada no conceito
de escuta. As estratégias propõem exercícios de percepção e
ativação de imagens internas, bem como e ações de re exão em
trabalhos individuais e em grupo.
Público-Alvo: educadores, artistas educadores, contadores de
histórias, bibliotecários, terapeutas, programadores culturais e outras
pessoas interessadas na Arte de contar histórias.

24 a 28/04 - 24 a 27/04, das 18h às 22h e 28/04, das 8h às 12h | Carga horária: 20 horas
|Inscrições no site www.sescmt.com.br

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Espetáculos
Adultos

SHOW SOLIDÃO NO FUNDO DA AGULHA
COM IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO (TEXTO), RITA GULLO (VOZ) E
EDSON ALVES (VIOLÃO).
O espetáculo Solidão no Fundo da Agulha leva o escritor
Ignácio de Loyola Brandão aos palcos para contar
histórias marcantes da sua vida. Momentos remetidos a
canções interpretadas pela cantora Rita Gullo, lha do
autor.

24/04 | 20h | Teatro |
Retirar ingresso com 1h de antecedência
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ESPETÁCULO: NOITE DE CONTOS - NO SILÊNCIO DA LUA QUASE CHEIA COM REGINA MACHADO
Narração de contos da tradição oral de várias culturas do
mundo, reunidos por uma investigação das múltiplas
vozes e climas narrativos sugeridos por cada uma dessas
narrativas.

28/04 | 20h | Teatro | 14 anos |
Retirar ingresso com 1h de antecedência

ESPETÁCULO CHAPEUZINHO VERMELHO COM PROJETO GOMPA (POA)
Pela primeira vez no Brasil é encenado o texto
Chapeuzinho Vermelho de Joël Pommerat. A obra do
autor francês já realizou mais de 800 apresentações na
Europa, sendo um dos nomes mais relevantes da
dramaturgia contemporânea mundial. A encenação
brasileira propõe estética de teatro adulto ao mesmo
tempo em que a fábula é pensada também para crianças.
Enquanto o narrador conta a história, imagens e sons vão
sendo produzidos diante do espectador por meio da dança, da transformação cenográ ca,
da música e do uso de microfones que permeiam o espetáculo.

29/04 | 20h | 12 anos | Teatro | Retirar ingresso com 1h de antecedência

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

I Forum - Contadores de
Histórias de Mato Grosso

DEBATE
Os grupos representantes de cada município estão
convidados(as) a compartilhar um panorama resumido
das atividades e projetos narrativos que desenvolvem em
suas cidades. Apontando os resultados obtidos; as
di culdades encontradas para a realização e/ou
manutenção destas atividades. Ao nal de cada fala
propor uma sugestão para valorizar e promover a Arte de
Contar Histórias no Estado.
Organização de Alicce Oliveira e Co-realização de Sesc Mato Grosso

28/04 | 08h às 12h | Cinema

SARAU DE HISTÓRIAS
Ÿ Participantes de:

Ÿ Cáceres: Rosângela Rocha e Joe Duarte

Ÿ Cuiabá: Vinícius Rangel, Denis Moraes,

Ÿ Sinop: Rauany Lopes Gomes

Mariana de Oliveira Neves, Tatiana
Barbosa da Silva

Ÿ Alta Floresta: Cássia Dall'Igna
Ÿ Tangará da Serra: Even Nayre Foseca

Batista

Ÿ Nova Mutum: Flávio Henrique Vieira

Ÿ Campo Novo dos Parecis: Van Cesar
Ÿ Comodoro: Regina Catelani
Ÿ Barra do Garças: João Luiz do Couto e

José Alves

Ÿ Primavera do Leste: Wanderson Lana

da Silva

28/04 | 14h às 17h | Salão Social

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Intervenções
Literárias

OCUPAÇÃO LITERÁRIA “PRAIA DE LEITURA” COM
MUDA PRÁTICAS (SP)
Na PRAIA DE LEITURA montamos um ambiente para
leituras ao ar livre com oito cadeiras de praia, quatro
guarda-sois e o apoio de dois mediadores. Cada cadeira de
praia tem uma bolsa de livros, para a pessoa escolher e ler
ali mesmo à sombra do guarda-sol.
O acervo é de cerca de 50 livros, com crônicas, poesias,
contos e livros-imagem, para crianças, jovens e adultos aproveitarem o prazer de ler num
espaço de leitura ao ar livre. Os facilitadores-mediadores, cada um deles com uma bolsa de
livros, circulam pelo espaço convidando as pessoas à leitura e oferecendo outros títulos
além dos que estão nas cadeiras.
FUSCA SEBO COM MARÍLIA BONNA E THIAGO
SINOHARA (MT)
Um fusca 1969, uma vitrola, uns livros: você conhece
agora Rua Antiga, um sebo itinerante cuja proposta é
levar arte para as ruas de Cuiabá.

28/04 | 16h às 20h | Jardim
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MÚSICA
SESC PARTITURAS
Biblioteca virtual de música formada exclusivamente por obras de compositores brasileiros
de todas as épocas. O acervo está disponibilizado através de um sistema de catalogação e
busca que permite visualização e audição integral de cada obra. O CDM disponibiliza
computador para acesso à Biblioteca, que também pode ser acessada através do endereço:
www.sesc.com.br/sescpartituras

SESC PARTITURAS – CURYTIBA TRIO (PR)
Na 1ª edição do projeto Sesc Partituras o Curytiba Trio
fará um concerto com obras dos compositores Vicente
Fonseca, Pattapio Silva, Edmundo Villani- Cortês, Glauco
Velasquez, Brasilio Itiberê e Edino Krieger em homenagem aos noventa anos do compositor. O trio é formado
pelos músicos Maurício Welupek ( auta), Samuel Pessatti
(violoncelo) e Raul Passos (piano). Desde 2015, cujos
músicos possuem ampla trajetória no âmbito da música
erudita, os integrantes do trio dedicam boa parte de sua atividade à música de câmara e,
em especial, ao repertório erudito brasileiro. O trio procura difundir o repertório original
concebido para a formação " auta, violoncelo e piano", mas também apresentam
adaptações feitas para esse tipo de conjunto. Seus concertos, sempre marcados por um
forte caráter didático, objetivam tanto brindar o gosto dos apreciadores de música clássica
como também formar uma nova plateia num amplo sentido.

12/04 | 20h | Teatro | Entrada:01 litro de leite UHT | Livre
(retirada de ingresso 1h antes do espetáculo)

CENTRO DE DIFUSÃO MUSICAL
Consiste em um espaço dedicado exclusivamente ao acesso e a pesquisa em música, tendo
como principal objetivo ampliar o acesso do público as mais diferentes possibilidades de se
fazer música. Disponibiliza um rico acervo de livros, CD's, DVD's e Partituras, voltados para
pesquisadores, estudantes e interessados em música.

Ter. a Sáb. | 14h às 21h | Centro de Difusão Musical – CDM | Gratuito | Livre

CICLO SESC DE MÚSICA – QUARTETO LORENZO FERNANDES
O que pode acontecer quando um duo clássico de piano e
violino se encontra com um baixo elétrico e uma bateria?
Seguramente essa formação de música de câmara detém
potencial para resultar em experiências estéticas
inusitadas. Especialmente porque serão vários instrumentos musicais no palco em atuação. Essa é a ideia nuclear
que levou o encontro de quatro amigos músicos a
prepararem uma viagem melodiosa buscando demonstrar
a pertinência do Choro e do Samba em diálogo com a MPB e o Bolero. Assim é que estilos
pouco ouvidos em Mato Grosso como a Salsa caribenha se unirá a “Latin Music” (ou
Música Latina) para demonstrar a multiculturalidade da Música. Sem dúvida, o desa o
rítmico do quarteto em questão abrirá espaço para interessantes conversas instrumentais
por entre estilos de compositores nunca antes reunidos. Exemplo da desconhecida música
Klezmer, e as sensacionais criações norte-americanas: o jazz e o blues.
Portanto, venham desfrutar deste passeio sonoro delicioso. Vocês vão gostar!
Pianos elétricos – Ângelo Santos; Violino acústico, rabeca nordestina, violino elétrico, viola
sinfônica de arco – Ney Arruda, Baixo elétrico, violão – José Ru no e Bateria e set de percussão –
Tarcísio Sobreira Jr

14 e 15/04 | 20h | Teatro | 01 litro de leite UHT | Livre
(retirada de ingresso 1h antes do espetáculo)

TEATRO
CENA EM PAUTA TEATRO
REAL, GRUPO ESPANCA! (MG)
Real é um programa composto por 04 peças de curta
duração, criadas a partir de acontecimentos que
marcaram a sociedade brasileira recentemente: um
linchamento, um atropelamento, um movimento grevista
e uma chacina policial. Apresentadas em sequência na
mesma noite, estas obras compõem uma espécie de
revista política sobre o país. Inquérito, de Diogo Liberano,
teve a direção de Gustavo Bones. O Todo E As Partes,
escrito por Roberto Alvim e dirigido por Eduardo Félix, utiliza princípios do teatro de
bonecos. Parada Serpentina partiu de imagens, estudos de movimentos e é fruto da criação
coletiva deste elenco. Marcelo Castro é o diretor de Maré, escrito por Márcio Abreu

07 e 08/04 | 20h | Teatro | Gratuito | 16 anos
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CENA EM PAUTA TEATRO
ORAMORTEM, In-Próprio Coletivo (MT)
OraMortem é um momento inesperado, um delírio
disparado no encontro da Velha com o Menino. Dois
personagens se fragmentam em re exos e projeções para
expor aquilo que não cabe, que é desajustado, que escapa
das clausuras do espaço-tempo. A proximidade da morte
como sintoma de vida. O corpo dela transborda e o
espaço inundado está na iminência de derramar.

20, 21 e 22/04 | 1º Sessão: 19h30 / 2º Sessão: 21h | Teatro | Comerciário: R$ 5,00 / Meia:
R$ 7,50 / Inteira: R$ 15,00 | 12 anos

NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS 2018
FICCIONALIZAR O REAL – MINISTRANTES: ALEXANDRE DE SENA E
GUSTAVO BONES (GRUPO ESPANCA!)
Neste Laboratório, princípios de atuação, cênicos e dramatúrgicos
utilizados nas criações dos espetáculos do grupo servirão como
base para a criação de dramaturgias cênicas, desenvolvidas a
partir de fatos políticos e sociais que afetaram o país ultimamente.
Conteúdo Programático da O cina:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Reconhecimento do grupo, do espaço. Condicionamento
físico e estudos de poética do movimento;
Estudos de poética do movimento, seleção de um fato real e
improvisações;
Estudos de poética do movimento, improvisações no teatro e
criação de cenas;
Improvisações, estudo de cenas e de trilha sonora;
Experimentações em local externo, estudo de cenas e cruzamento com poéticas do
movimento;
Apresentação interna e encerramento.

Público-Alvo: Atores, performers, dramaturgos, estudantes de artes cênicas e
interessados.
Obs. Certi cado será fornecido mediante frequência mínima de 75%.

07 e 08/04 | 09h às 13h | Gratuito| Salão Social
Formulário de inscrição: http://bit.ly/OﬁcinaGrupoEspanca

NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS 2018
OPRESSÃO: PERFORMANCE COMO PRÁTICAS DECOLONIAIS –
MINISTRANTE: SOLTA CIA DE TEATRO
O Teatro e a Performance, por se valerem muitas vezes do
corpo como a principal ferramenta de criação e trabalho,
possibilitam desvios para práticas decoloniais, onde o
artista encontra espaço e ressonância para proposições
que questionem as frequências morti cadas pelos
processos de disciplinarização e normatização da vida.
Possibilitando ao artista participante os atravessamentos
constantes que ocorrem na arte, as pluralidades, os
encontros construídos na contemporaneidade, propõem-se como tema de investigação as
opressões. Buscando vivências que retratem a resistência e resignação humana, por meio
de ditaduras e opressões históricas, ancorado pela autobiogra a, pelo autorretrato verbal,
pela literatura documental, por descrições documentais autorais, através de vozes distintas
em épocas e cenários dessemelhantes.
Público-Alvo: Estudantes de artes cênicas, artistas, performers e interessados.
Obs. Certi cado será fornecido mediante frequência mínima de 75%.

10 a 12/04 | 18h às 22h | Salão Social | 02 litros de leite UHT | Salão Social
Formulário de inscrição: http://bit.ly/OﬁcinaSoltaCiadeTeatro

NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS 2018
MÃE PRETA “WORK IN PROGRESS”, SOLTA CIA DE TEATRO
A Solta Cia de Teatro (MT) apresenta sua mais nova pesquisa “Mãe Preta”.
O trabalho nasce do desejo dos artistas negros que fazem parte do elenco da Solta Cia de
Teatro de mergulhar no universo da ancestralidade da mulher negra, buscando uma
re exão sobre vozes que historicamente são silenciadas. Como ponto de partida para a
pesquisa, tomamos por inspiração a canção Barco negro, de David Mourão-Ferreira, e a
história do Parque Mãe Bonifácia, espaço público da cidade de Cuiabá-MT, que abrigava
antigamente uma região quilombola. A Solta Cia de Teatro, acreditando na potência da
multiplicidade da miscigenação brasileira e na relevância artística e histórica de uma
poética acerca das raízes negras do povo brasileiro, acolheu a ideia dessa pesquisa. Para
subsidiar o trabalho, coletaremos material histórico, literatura escrita, literatura oral e
depoimentos pessoais sobre/por mulheres negras contemporâneas e do passado.

13/04 | 20h | Teatro | Gratuita | 18 anos
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NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO TEATRAL - MÓDULO II
O Núcleo de Experimentação Teatral foi criado para
fortalecer o espaço de investigação teórico-prático em
diversas áreas de conhecimento da criação cênica e
artística, e promover o intercâmbio entre artistas,
estudantes e pesquisadores. Em 2018, o núcleo terá 04
módulos com duração de 02 meses cada módulo.
As inscrições do segundo módulo já começam em
abril.
Ÿ

MÓDULO II -EXPERIMENTAÇÕES EM TEATRO MODERNO E DRAMATURGIA DO
ESPAÇO - MINISTRANTE: TATIANA HOREVICHT

Com o surgimento das tecnologias teatrais e dos questionamentos provenientes das
vanguardas artísticas há o surgimento de um teatro que rompe com paradigmas até então
fortemente estabelecidas com o teatro dramático. Propondo uma outra abordagem para o
pensamento teatral. O módulo aborda essa passagem no tempo, propondo experimentações a partir da ideia do teatro épico, das vanguardas artísticas europeias, e do teatro
moderno brasileiro. Período: Maio e Junho

Ter. e Qui | 19h às 21h | Banco de Texto/Salão Social | Carga Horária: 34 horas |
Valores:: Comerciário: R$ 30,00/mês | Usuário: R$ 60,00/mês

BANCO DE TEXTOS DE ARTES CÊNICAS
Espaço de excelência e pesquisas em Artes Cênicas e Literatura, com acervo de peças de
teatro, livro, vídeos de espetáculos pautados na unidade, voltado para atendimento da
comunidade em geral. O espaço também é aberto para se tornar área de convivência e
estudos coletivos.

Ter. a Sáb. | 13h às 22h | Banco de Textos

RECREAÇÃO
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BULIXO
Valorização do encontro entre familiares, amigos, turistas com artesanato e culinária
brasileira para descontração e entretenimento.

05, 12, 19 e 26/04 | 17h às 22h | Varandas e Jardim | Entrada franca | livre

OFICINA DE IDEIAS
Brincadeiras, jogos de mesa e agendamento escolar.

Terça a sexta-feira das 14h às 21h / sábados e domingos das 16h às 20h |
Oﬁcina de Idéias | Entrada Franca | Livre

BRINCADEIRAS DE VOAR
Confeccionar e manusear o próprio brinquedo para divertir, entreter, reforçar os laços
afetivos, enriquecer e estimular a imaginação e a criatividade.

Sábados e domingos | Jardim | Entrada franca | Livre |
*Imprescindível a presença de pais e/ou responsável.

OLHAR INTERIOR
A música popular brasileira de boa qualidade para descontração e entretenimento no nal
da tarde.
03 e 24/04 – André Coruja

07, 17 e 27/04 – Luth Peixoto

04, 12 e 21/04 – Carol Brandalise

11 e 26/04 - Deize Aguena

05, 10 e 20/04 – Branco Barros

13 e 25/04 – Trio Pingado

06 e 19/04 – Mariana Borealis

14, 18 e 28/04 – Márcia Oliveira

Terça a sábado | 19h ás 23h | Choperia do Sesc Arsenal | Couvert R$3,00
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CURSOS
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

CURSO DE TEATRO INICIANTE (início das aulas em 07 de março)

07 a 10 anos

4ª e 6ª

18h

R$ 30,00

R$ 60,00

11 a 14 anos

4ª e 6ª

19h40

R$ 30,00

R$ 60,00

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

4ª e 6ª

16h

R$ 60,00

R$ 130,00

4ª e 6ª

17h30

R$ 60,00

R$ 130,00

07 a 10 anos

4ª e 6ª

18h30

R$ 60,00

R$ 130,00

11 anos acima

4ª e 6ª

19h30

R$ 60,00

R$ 130,00

3ª e 5ª

21h

R$ 60,00

R$ 130,00

08 a 12 anos
(Iniciante I)

3ª e 5ª

18h

R$ 60,00

R$ 130,00

09 anos acima
(Iniciante II)

3ª e 5ª

19h

R$ 60,00

R$ 130,00

Alunos adiantados
(intermediário)

3ª e 5ª

20h

R$ 60,00

R$ 130,00

15 anos acima
(Adulto)

Sáb.

14h30

R$ 60,00

R$ 130,00

Sáb.

16h30

R$ 10,00

R$ 20,00

CURSOS DE DANÇA
FAIXA ETÁRIA
DANÇA PARA INFÂNCIA

04 a 06 anos
BALLET – INICIANTE

07 a 14 anos
BALLET – BÁSICO

BALLET – ADULTO

15 anos acima
DANÇAS URBANAS

DANÇA CONTEMPORÂNEA

18 anos acima

BALNEÁRIO
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Horários: Ter. a Sex.: 8h às 17h | Sáb., Dom. e Feriado: 9h às 17h
Valores de entrada por categoria e dia:
Ÿ
Ter. a Dom.: Gratuita (comerciário/dependente/idoso a partir de 60 anos/pessoa com
de ciência e doador de sangue)
Ÿ
Sáb., Dom. e Feriados: R$ 30,00 (usuários (não comerciários) a partir de 7 anos) e R$ 15,00
(estudantes)
Ÿ
Ter. a Sex: R$ 15,00 (usuários (não comerciários) a partir de 7 anos) e R$ 7,50 (estudantes)
Para entrar na Unidade Balneário os Usuário (não comerciários) terão que apresentar o Cartão
Sesc. Para fazer o Cartão na categoria Usuário (não comerciário) compareça em uma das
Centrais de Atendimento com os seguintes documentos:
- RG e CPF
- Comprovante de Residência
- Comprovante de Renda
- Foto 3x4
- Valor do Cartão Sesc R$ 15,00 (taxa anual)*
* A taxa de confecção da carteira não inclui o valor do day use.
ENTRADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS UNIDADES DE LAZER DO SESC
Menores de 18 anos, só poderão entrar nessas unidades acompanhados dos PAIS ou
RESPONSÁVEL LEGAL. Todos portando documento o cial com foto. (Lei federal 8.069/90, Art.
80 e 149. Portaria 011/2007 Coord/JIA).
Não vendemos e nem entregamos bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. (Lei federal
8.069/90, Art. 243).
*Responsável Legal: pai, mãe, tutor, curador ou guardião.
**Acompanhante: avós, tios, irmão e cunhados desde que maiores de 18 anos.
INFORMAÇÕES: Telefone: 65 3611-0750
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ESPORTE NO SESC
Jogos de curta duração realizados com a clientela, em várias modalidades esportivas
(futsal, tênis de mesa, futebol society, natação e outros).

Ter. a Dom. das 09h às 17h | Gratuito | Livre

LAZER NO SESC
Atividades recreativas realizadas com a clientela, na piscina, quadra esportiva e sala de
jogos.

Ter. a Dom. das 09h às 17h | Gratuito | Livre

JOGOS ABERTOS DO TRABALHADOR
FUTEBOL SOCIETY
Congresso técnico: 21/04 e Início dos Jogos: 01/05
A apresentação do regulamento e o sorteio dos grupos
serão realizados durante o Congresso Técnico. As equipes
deverão mandar o seu representante.

A partir das 15h | Sesc Balneário | Informações: 3611-0750 | Inscrição: 01 caixa de leite UHT c/
12 unidades | Taxa de Arbitragem: R$ 30,00 para o torneio todo

VI COPA SESC DE FUTSAL
CATEGORIA DE BASE
Campeonato de futsal realizado em duas etapas, sendo
que a 1ª etapa, será nos meses de Abril e Maio, em 3
categorias: Mirim (2003/2004) / Infantil (2001/2002)
Juvenil (1999/2000)

Jogos aos domingos, com início no dia 08/04 | a partir das 09h | Informações: 3611 0750

MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma divertida tarde de lazer com:
THALES E FERNANDO

22/04 | 12h às 16h | Inf.: 65 3611-0750

SESC SAÚDE & RECREAÇÃO
Atividades educativas e recreativas voltadas para a promoção da saúde e lazer, realizadas
com Funcionários de Empresas Comerciais, Grupos Escolares, Instituições Sociais e outros.

Ter. e Qua. | 8h às 11h e 14h às 16h | Agendamento pelo telefone 65 3611-0750 | Livre

OFICINA DE CULINÁRIA - SAL DE ERVAS
O sal de ervas é uma ótima opção para você reduzir o
consumo de sódio em sua refeição.
Além conter menor concentração de sódio, possui ervas
aromáticas e medicinais que o tornam mais saudável e
temperam sem modi car o sabor dos alimentos. Pode ser
utilizado como substituto do sal comum na salada, no
preparo de alimentos, em molhos e tempero de carnes.
É mais saboroso e melhor para a sua saúde.

15/04 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuita | Informações: 3611-0750

RESTAURANTE
Restaurante com bu et por quilo.
Ÿ

Comerciáro/Dependente: R$ 18,00/kg / Usuário (não comerciário): R$ 35,00/kg

Consulte o cardápio da semana no site www.sescmatogrosso.com.br/balneario/
Capacidade para 430 refeições. O cardápio pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Sáb., Dom. e Feriados | 11h30 às 14h30 | Informações 65 3611-0750

QUITUTES DA TARDE
As tardes no Sesc Balneário caram mais saborosas. A
cada compra de uma porção de salgado, você ganha um
copo de suco. Opções de salgados:
Bolo de arroz / Bolo de queijo / Chipa recheada /
Es ha / Empada / Pão italiano
Pedido mínimo: 04 salgados e ganha um copo de suco
Ter. a Dom. das 14h30 às 16h. Valor unitário do
salgado: R$ 3,00
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SESC NA FEIRA
Atividades de Educação em Saúde, Recreativas e Lúdicas com o público presente. Aferição
de pressão arterial, teste de glicemia capilar, I.M.C, jogos recreativos, orientações e outros.

01 e 22/04 | Feira Popular do Bairro Osmar Cabral.

CALDO DA HORA
Sábado é dia de degustar um delicioso caldo de feijão, batata ou creme de cenoura na
unidade balneário! Venham desfrutar do lazer e provar o “Caldo da Hora”.

Sábado | A partir das 14h30 | Gratuito | Informações 3611- 0750

ALUGUEL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Disponibilizamos para aluguel 2 quadras poliesportivas cobertas, para a prática
de futsal, vôlei, basquete e handebol.
Cozinha Gourmet - Excelente espaço destinado ao lazer, comemorações e
confraternizações, com capacidade para até 100 pessoas.
Espaço Gourmet - Excelente espaço destinado para o lazer, comemorações e
confraternizações. Com capacidade para 200 pessoas.

NOVIDADE
Espaço Gourmet 2, 3, 4, 5, 6 e 7 – Uma nova opção para os comerciários
confraternizarem com os amigos e familiares. A cada locação do espaço, o
comerciário terá direito a trazer 09 convidados

Ÿ

De Ter. a Sex. das 8h às 17h e Sáb., Dom. e Feriados das 09h às 17h | Informações: 3611- 0750
ALUGUEL

COMERCIÁRIO

USUÁRIO

Quadra Poliesportiva

R$ 40,00

R$ 80,00

Campo de Futebol Society

R$ 35,00

R$ 70,00

Campo de Futebol Oﬁcial

R$ 50,00

R$ 100,00

Cozinha Goumert

R$ 200,00

R$ 400,00

Espaço Gourmet

R$ 300,00

R$ 600,00

R$ 50,00
(incluso 02 jogos de mesas)

-

Espaço Gourmet 2 a 7
(Locação válida somente para
Comerciário/Dependente)

CASA DO ARTESÃO
EXPOSIÇÃO ‘‘DOS ANJOS’’
Famoso por suas lamparinas, a arte de Lupércio dos Anjos
nasceu da necessidade, na época em que seu bairro não
tinha energia. Porém, peças feitas com tanta sensibilidade
logo ganharam status de obra de arte. As obras do artesão
são produzidas a partir da reutilização de latas de tinta,
óleo, extrato de tomate entre outros. Com estilo próprio, o
qual tem inspiração na pintura chinesa, os objetos do dia a
dia ganham uma ressigni cação e trazem arte e criatividade
ao cotidiano.

Foto: José Medeiros

Até dia 28/04 | Seg. a Sex. 08h30 às 17h15 e Sáb. das 07h45 às 12h45 | Gratuito

OFICINA DE BORDADO COM TEREZINHA RIBEIRO (MT)
O trabalho com o bordado permite mais de 100 tipos de pontos
diferentes, entre eles o rococó. Nesta o cina a artesão Terezinha
Ribeiro (MT) ensinará a confeccionar pingentes para colares,
produzidos a partir do ponto rococó. Cada aluno produzirá três peças
em diferentes tamanhos, todo o material será fornecido pelo Sesc e
os alunos poderão levar suas próprias peças para casa.

24 e 27/04 | 13h30 às 17h30 | 28/04 | 08h às 12h | Carga Horária:
20h | 16 anos | 20 vagas | Inscrições: 02 litros de leite UHT |
Inf.: rlerer@sescmt.com.br ou (65) 3611-0506

Foto: José Medeiros
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CONHECENDO O ARTESÃO
40

O artesanato conta a história de uma região, suas tradições,
cultura e costumes. Através dele a memória imaterial de um
povo é mantida, como seu modo de fazer, ser e viver. E
quem melhor do que os próprios artesãos para contar sobre
suas técnicas e trabalhos? Com esse intuito, o Sesc Casa do
Artesão traz aos sábados um artista para produzir e mostrar
seu trabalho ao público. Venha e conheça um pouco mais
do artesanato de Mato Grosso. - Programação:

07/04 – Junne Fontenele

28/04 – Nice Arete

14/04 – Helena Bastos

-

Sáb. | 08h às 12h | Inf.: (65) 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

OFICINA DE STENCIL COM BABU SETEOITO
Para homenagear Cuiabá em seu aniversário, o Sesc Casa do
Artesão oferece a o cina de Stencil com o artista Babu
Seteoito. O stencil é uma técnica de desenhos que consiste
na utilização de moldes e tinta para a criação de imagens,
muito utilizada por artistas que utilizam o cenário urbano
como tela para sua arte.
Babu Seteoito é um artista do spray com vários trabalhos
estampados nas paredes de Cuiabá. Participou de exposições e
eventos pelo Brasil afora, marcando paredes e sua história na
arte contemporânea por meio das tintas do gra te.

06/04 das 13h30 às 17h30 | 07/04 das 8h30 às 12h30 | 20 vagas | Gratuito
Inf. e agendamento: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

NÚCLEO DE MEMÓRIA DO ARTESANATO
O Núcleo de Memória do Artesanato de Mato Grosso possui
um rico acervo composto de peças artesanais de cerâmica,
madeira, arte indígena, entre outras. Através desse conjunto
artístico busca difundir a cultura do estado, fortalecer a
identidade e possibilitar que o público se sinta parte
integrante dessa comunidade, além de valorizar o ofício dos
artesãos. O visitante poderá observar a in uência de
diversos grupos na formação cultural do estado e como isso
se re ete no artesanato regional.

PROGRAMA EDUCATIVO
O Programa Educativo do Sesc Casa do Artesão é um
conjunto de ações que visam ao desenvolvimento, difusão e
preservação do conhecimento acerca da cultura matogrossense.
Oferecemos, dentre outras atividades, a visita mediada aos
espaços da Casa, orientada por mediadores, que resulta em
uma vivência quali cada, podendo apresentar caráter
teórico e prático. A visita mediada potencializa o processo
de compreensão e apropriação dos conteúdos artísticos e educativos.

Visitas de Seg. a Sex. das 08h30 às 17h e Sáb. das 07h45 às 12h |
Inf. e Agend. escolar: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

CAFETERIA
Onde encontrar os deliciosos quitutes cuiabanos?
Venha desfrutar e conhecer a cafeteria do Sesc Casa do
Artesão e saborear os tradicionais bolo de arroz, bolo de
queijo, chipa de queijo, chipa com goiabada, empadas com
recheios regionais, além das bebidas, como café, cappuccino, chocolate quente e refrescos. Aguardamos você e sua
família.
Con ra também o nosso “Tchá Cô Bolo”: ao adquirir um
dos quitutes o chá e o chocolate quente cam por nossa conta.
O Tchá Cô Bolo acontece nas Sextas-feiras das 14h às 16h30.

Seg. a Sex. das 08h30 às 12h e das 13h às 17h e aos Sábados das 07h45 às 12h.

CAFÉ DA MANHÃ NA CASA
Aos sábados, venha apreciar um uma deliciosa Cesta* de
Café da Manhã na unidade Sesc Casa do Artesão.
Itens:
01 chipa de queijo

01 empada

01 chipa de goiabada

01 xícara de café com leite

01 bolo de queijo

01 xícara de chocolate quente

01 bolo de arroz

01 copo de refresco

*A cesta não está inclusa no valor e o cliente não poderá trocar os itens.

Sábados | 07h45h às 11h | Valor promocional: R$ 15,00
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CLUBE DO JOGO E ESCAMBO DE LIVRO

Jogos de mesa e o cina dos jogos de TODO MUNDO. Venha aprender a jogar e traga seu
livro em bom estado de conservação para trocar com a gente!

02/04 | 16h às 20h30 | Livre | Inscrições gratuitas no Espaço Recreativo Sesc Porto

CULINÁRIA DA VOVÓ
Momento de troca de vivências gastronômicas com sabor de cozinha da vovó!
RECEITA: BISCOITO DA VOVÓ

05/04 | 15h | A partir de 14 anos | Inscrições: 1 Litro de leite UHT | Vagas limitadas

SESC MATERNA
Grupo formado por famílias que buscam informações
sobre os aspectos físicos e emocionais no período
gestacional, parto e pós-parto. Espaço destinado às
pessoas que entendem o nascimento como um evento
familiar emocionante e transformador onde vivências
individuais contribuem para fortalecer o grupo como um
todo.

12 e 26/04 | 18h | Sala Trabalho com Grupos | Gratuito

CULINÁRIA QUEBRA TORTO - MÓDULO CULINÁRIA ESPANHOLA
O cinas que trabalhará informações básicas de gestão e planejamento, garantindo a
sustentabilidade nanceira, técnicas e habilidades para manuseio de alimentos.
Receitas:
09/04 – Gaspacho
16/04 – Creme Catalana
23/04 – Paella
30/04 – Tortilha de atum com tomate

15h | A partir de 14 anos | Inscrições: recepção Sesc Porto

MESTRE CUCA MIRIM – OFICINA DE CULINÁRIA INFANTO-JUVENIL
Receita: Biscoitinho da Páscoa
Dia: 19/04 - Faixa etária: 06 a 09 anos
Dia: 20/04 - Faixa etária: 10 a 17 anos

15h | Pré-inscrição: recepção Sesc Porto | VAGAS LIMITADAS

APRENDENDO A VIVER SAUDÁVEL - MERCADO DO PORTO
Atividade destinada ao público presente, onde além um saboroso caldo, o Sesc oferece
gratuitamente os serviços de: aferição de pressão arterial, orientações visando a promoção
de saúde e IMC, O cinas e jogos recreativos.

15/04 | 08h às 11h3 | Mercado do Porto (Cuiabá)

APRENDENDO A VIVER SAUDÁVEL - GANHA TEMPO
Atividade destinada ao público presente, onde além de pipoca, o Sesc oferece
gratuitamente os serviços de: Aferição de Pressão Arterial, Orientações visando a
promoção de saúde e IMC, O cinas e Jogos Recreativos, além de serviços gratuitos com o
Salão Escola Sesc.

04/04 | 13h30 às 16h30 | Ganha Tempo

OFICINANDO
Confecção de brinquedos com materiais reaproveitáveis.

12 e 13/04 | 14h às 16h30 | Espaço Reacreativo | 05 a 12 anos | Vagas Limitadas |
Inscrições gratuitas, na sala de recreação.

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
Receita: Cocada da entrecasca da melancia

26/04 | 14h | Cozinha Experimental | Inscrições Gratuitas |
A partir de 14 anos | Vagas limitadas.
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BLITZ DO BRINCAR
Jogos e atividades recreativas para descontração no seu horário de almoço.

Seg., Qua., e Sex. | 12h às 14h | Unidade Sesc Porto

APRENDENDO VIVER SAUDÁVEL
Palestras e exposição monitorada com temas variados de saúde: hipertensão, diabetes,
saúde bucal, higiene pessoal, hepatites virais, IST´s, visando à promoção e prevenção em
saúde, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.

Informações: 3616-0702

AVALIAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL
Fundamental para avaliar a aptidão física relacionada à
saúde e ao desempenho esportivo, como também para
veri car a evolução e os resultados obtidos.
Faixa etária: Feminino 16 a 55 anos e Masculino 16 a
60 anos | Comerciário e Dependentes R$ 20,00 /
Usuário R$ 40,00.
A taxa deverá ser paga na Central de Atendimento e o
Agendamento da Avaliação na Academia do Sesc Porto.

CONSULTA DIETOTERÁPICA
Realização de consulta dietoterápica, com avaliação antropométrica, elaboração de dieta e
orientação nutricional individualizada.
Comerciário: R$ 20,00 (agendamento exclusivo para alunos da Academia do Sesc
Porto) - A taxa deve ser paga na Central de Atendimentos e agendamento da consulta no
Sesc Porto. Informações: Tel. 3611-0700

ODONTOLOGIA
Exclusivo para comerciários e dependentes.
Ÿ
Ÿ

Unidade Sesc Porto: Segunda a sexta-feira | 8h às
22h - Informações 65 3611-0705
Unidade Sesc Galdino: Segunda a sexta-feira |
07h30 às 18h - Informações (65) 3313-8900

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO
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BIKE

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

18h

R$ 56,00

R$ 107,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h e 19h

R$ 45,00

R$ 84,00

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

06h, 09h, 10h,
15h, 18h* e 20h*

R$ 60,00

R$ 166,00

14 anos acima

3ª e 5ª

09h, 12h, 15h,
18h* e 19h*

R$ 45,00

R$ 118,00

2ª, 4ª e 6ª

07h, 12h e
20h (c/ zumba)

R$ 45,00

R$ 118,00

2ª, 4ª e 6ª

08h, 09h e 14h

R$ 45,00

R$ 56,00

3ª e 5ª

09h

R$ 40,00

R$ 50,00

2ª, 4ª e 6ª

18h e 19h

R$ 45,00

R$ 118,00

3ª e 5ª

19h

R$ 40,00

R$ 94,00

3ª e 5ª

12h

R$ 40,00

R$ 94,00

2ª e 6ª

17h

R$ 40,00

R$ 94,00

3ª e 5ª

17h

R$ 40,00

R$ 94,00

2ª, 4ª e 6ª

05h30, 11h30,
16h e 19h*

R$ 50,00

R$ 131,00

3ª e 5ª

06h, 11h30, 16h e
19h

R$ 40,00

R$ 100,00

2ª e 6ª

09h

R$ 40,00

R$ 98,00

3ª e 5ª

09h e 15h

R$ 40,00

R$ 98,00

HIDROGINÁSTICA

MIX DE GINÁSTICA

14 anos acima
GINÁSTICA ADAPTADA

45 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA

14 anos acima
GINÁSTICA FUNCIONAL

14 anos acima

14 anos acima
MUSCULAÇÃO

14 anos acima

MUSCULAÇÃO IDOSOS

50 anos acima

* Horários exclusivos para comerciários e seus dependentes

GINÁSTICA ZUMBA

FAIXA ETÁRIA
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PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

09 a 12 anos

3ª e 5ª

09h

R$ 20,00

R$ 35,00

11 a 15 anos

2ª, 4ª e 6ª

19h

R$ 22,00

R$ 40,00

2ª, 4 e 6ª

20h

R$ 22,00

R$ 40,00

3ª e 5ª

20h

R$ 20,00

R$ 35,00

07 a 09 anos

3ª e 5ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

07 a 12 anos

2ª, 4ª e 6ª

14h

R$ 22,00

R$ 40,00

08 a 12 anos

2ª, 4ª e 6ª

18h

R$ 22,00

R$ 40,00

10 a 14 anos

3ª e 5ª

19h

R$ 20,00

R$ 35,00

2ª, 4ª e 6ª

10h

R$ 22,00

R$ 40,00

2ª e 6ª

16h

R$ 20,00

R$ 35,00

3ª e 5ª

08h

R$ 20,00

R$ 35,00

2ª e 6ª

17h

R$ 50,00

R$ 84,00

3ª e 5ª

10h

R$ 50,00

R$ 84,00

2ª, 4ª e 6ª

08h e 14h

R$ 60,00

R$ 134,00

08h, 10h (turma
dúpla), 14h, 16h e
17h

R$ 50,00

R$ 84,00

3ª e 5ª

R$ 50,00

R$ 84,00

16h

R$ 60,00

R$ 134,00

17h (Turma dupla)

R$ 60,00

R$ 134,00

07h, 12h* ou 13h

R$ 60,00

R$ 134,00

FUTSAL

TREINO ORIENTADO

16 anos acima
MIX DE ESPORTES

45 anos acima

ADAPTAÇÃO AO MEIO LIQUIDO C/ TUTOR

02 a 05 anos
NATAÇÃO

10 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

2ª, 4ª e 6ª

19h*

R$ 65,00

R$ 136,00

06h* e 07h*

R$ 50,00

R$ 84,00

20h*

R$ 50,00

R$ 87,00

2ª e 6ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

3ª e 5ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

13 anos acima
3ª e 5ª
APLAUDI

04 a 06 anos

* Horários exclusivos para comerciários e seus dependentes

06 a 13 anos

RONDONÓPOLIS
ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO - CICATRIZES POR LÁZ CAMARGO
A cicatriz é uma maneira de abrir uma imagem, de um
corpo, como a face visível da transformação do mesmo
para o de um corpo singular. O processo da cicatrização
levanta um questionamento de como os indivíduos lidam
com a própria memória, a memória da pele, as rupturas,
os processos que se iniciam na pele e se desdobram para
âmbitos emocionais e sociais e de que maneiras podem
in uir em seu cotidiano equiparando-se a ritos de
passagens em outras culturas. Através de entrevistas com algumas pessoas para o
documentário que leva o mesmo nome, a produção das obras e linguagens levam em
consideração cada depoimento. Artista Laz Camargo

Abertura: 05 de abril às 19h30 | Gratuita | Período para visitações: 05/04 a 09/06/18 |
Seg. a Sex. das 8h às 21h e Sáb. das 9h às 18h | Gratuito | Agendamento de grupos para
visitas mediadas e oﬁcinas: (66) 3411-1491 / 1484 ou ehill@sescmt.com.br

OFICINA - QUAL A COR DE SUA PELE?
Qual a cor de sua pele? Esta o cina irá promover a
re exão e diálogo sobre a própria cor e ancestralidade
explorando a variedade de tons enquanto é discutida a
diversidade. Durante a dinâmica, eles se depararão com
um problema: de que cor pintar o rosto, já que o tom de
cada pessoa é diferente do disponível nos potes de tinta
ou nas caixas de lápis de cor, que geralmente têm um
intitulado “rosa-pele”, por exemplo? Alguns materiais
industrializados reproduzem estereótipos de raça nomeando como cor de pele a branca e
europeia, criando um padrão que não se adequa a realidade brasileira. Através da
preparação do guache para a pintura do próprio desenho poderão testar e contextualizar as
variações nos tons de pele existentes na população brasileira encontrando e valorizando o
próprio tom enquanto entendem que a teoria do embranquecimento no Brasil é uma
construção social. Ministrante: Láz Camargo

06/04 | 08h e 14h | 01 litro de leite UHT | Livre | Inf. e inscrições: (66) 3411-1491 / 1484
oupelo e-mail: ehill@sescmt.com.br
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Exibições de obras destinadas ao público infantojuvenil com o intuito de semear a paixão
pelo cinema. Ao término das sessões é distribuída pipoca ao público presente.

O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES
(Direção: Walbercy Ribas, Rafael Ribas, Brasil,
Animação, 2019, 82 min)

Sinopse: O Grilo Feliz segue compondo suas músicas,
para alegria dos habitantes da oresta, e agora deseja
gravar um CD. Porém a descoberta de fósseis de insetos
gigantes faz com que ele se envolva em uma inesperada
aventura, que o obriga a enfrentar um bando de perigosos
louva-deuses comandados por Trambika.

04/04 | 17h30 | Cinema | Ingresso: 1 litro de leite UHT | Livre

O LOBO EM PELE DE CORDEIRO
(Volki i ovtsy Beeezumnoe prevrashchenie. Direção:
Maxim Volkov, Russia, Animação, Dublado, 2016, 93
min)

Sinopse: Em uma terra distante e mágica em meio as
colinas verdes um grupo de carneiros vive sem
preocupações. Porém, a calmaria está prestes a mudar
quando uma matilha decide acampar perto do local.
Magra, o líder dos lobos segue as tradições e diz que seu
sucessor precisa derrotar os rivais. Quando o sedento Ragear dá um passo em frente, o
único corajoso para o desa ar é Grey. Para se tornar o líder e conseguir o amor de Bianca,
Grey entra na oresta e acaba encontrando um coelho cigano que oferece uma opção de
transmutação que acaba transformando o lobo Grey em um carneiro.

21/04 | 17h30 | Cinema | Ingresso: 1 litro de leite UHT | 10 anos

Azul

A Sessão Pipoca Azul é pensada para o público infanto-juvenil com TEA (Transtorno do
Espectro Autista), seus familiares e toda a comunidade que seja apaixonada por cinema. O
ambiente é adaptado e confortável para que a experiência de ir ao cinema seja prazerosa
tanto para a família quanto para a criança com TEA.

SESSÃO PIPOCA AZUL:
FILME - CORAÇÃO AZUL
(Direção: Wellington Sari, cção, PR, 2014, HD, 26’)
Sinopse: Janco e Samuel são donos de uma agência de detetives, na escola. Enquanto
investigam o desaparecimento de uma bola de vôlei, Janco tenta se aproximar de Dariana,
menina por quem é apaixonado.

07/04 | 17h30 | Cinema | Livre | Gratuito

SESSÃO PIPOCA AZUL:
FILME - O MISTÉRIO DO BOI DE MAMÃO
(Direção: Luiza Lins, SC, 2015, HD, 15')
Sinopse: Filme de aventura e suspense que envolve um grupo de crianças, futebol e a
brincadeira do Boi de mamão da Lagoa da Conceição, em Florianópolis.

29/04 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

SESSÃO PIPOCA AZUL:
TAÍ… Ó! UMA AVENTURA NA LAGOA
(Diretor: Mauricio Venturi cção, 15 min, Full HD, 2014, SC Brasil)
Sinopse: Esta é a história de João, um garoto que foge de casa e decide ir atrás de sua avó,
conhecida como bruxa na Costa da Lagoa, onde só se chega de barco. No caminho, ele
conhece Zé, um menino nativo que será seu parceiro e guia nesse desa o. Os dois iniciam
uma amizade e uma aventura repleta de descobrimentos pela Lagoa da Conceição, reduto
das lendas da Ilha de Santa Catarina.

28/04 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre
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COMÉDIAS CONTEMPORÂNEAS
FILME: VIVER É FÁCIL COM OS OLHOS FECHADOS
(David Trueba, Espanha, Comédia Dramática, 2015,
90min.)

Sinopse: Na década de 60, um professor de inglês é fã dos
Beatles e sonha em conhecer seu ídolo, John Lennon.
Para encontrar seu "herói", ele viaja até a Almeria, onde
conhece dois jovens: Belén e Juanjo, um garoto de
dezesseis que está fugindo do pai autoritário. O encontro
faz a vida de cada um tomar rumos imprevisíveis

05 e 24/04 | 19h30 | 14 anos | Entrada 1 litro de leite UHT

COMÉDIAS CONTEMPORÂNEAS
FILME: IRMÃ
(Zach Clark, Estados Unidos Da América, Comédia
Dramática, 2016, 91min.)

Sinopse: Após um trauma, Colleen abandona o lar e se
tornar freira, cortando totalmente o contato com a
família. Ao receber um e-mail anunciando que seu irmão
voltou da guerra do Iraque, com sequelas no corpo, ela
decide que é hora de visitar a família e resgatar o passado,
quando era metaleira, gótica, num lar liberal e excessivo.

10/04 | 19h30 | 16 anos | Entrada 1 litro de leite UHT

COMÉDIAS CONTEMPORÂNEAS
FILME: SINFONIA DA NECRÓPOLE
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(Juliana Rojas, Brasil, Comédia Dramática, 2015,
94min.)

Sinopse: Deodato é um aprendiz de coveiro não muito
animado com a pro ssão. Sua rotina melhora quando
Jaqueline surge no cemitério. Funcionária do serviço
funerário, ela inicia um levantamento sobre túmulos
abandonados com a ajuda do rapaz. A paixão o impede de
pedir demissão, mas estranhos eventos continuam a
abalar seu estado psicológico.

19/04 | 19h30 | 12 anos | Entrada 1 litro de leite UHT

MOSTRA SESC DE CINEMA - ETAPA ESTADUAL
A Mostra Sesc de Cinema pretende promover a difusão
da produção cinematográ ca brasileira que não chega ao
circuito comercial de exibição, contribuindo, assim, para
a promoção e o lançamento de artistas em todo o país. As
obras exibidas durante esses dois dias representaram o
estado durante a seleção regional das obras que serão
veiculadas e concorrerão durante a fase nacional.
14/04
Ÿ A gente nasce só de mãe (MT, 19 min)
Ÿ Primeiros Passos (MT, 24 min)
Ÿ Con rmou presença (MT, 26 min)
Ÿ Benedito (MT, 25 min)
Ÿ Juba (MT, 19 min)

18h | 16 anos | Entrada 1 litro de leite UHT

15/04
Ÿ Abecedário (MT, 30 min)
Ÿ Aquele disco da Gal (MT, 25 min)
Ÿ Sua vida é você quem faz (MT, 15
min)
Ÿ Teodora quer dançar (MT, 23 min)
Ÿ Requiem para ores (MT, 08 min)

LITERATURA
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Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA
Sesc Rondonópolis
de 23 a 27 de ABRIL
2018

A Semana Sesc de Leitura e Literatura tem o objetivo de democratizar o acesso à literatura,
fomentar o livro e a leitura, potencializar práticas de formação de leitores críticos,
re exivos e ativos, através de palestras, cursos e espetáculos literários.

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Oﬁcina de Narração de
História - Público Adulto

CURSO: LEITURA E LITERATURA PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
MINISTRANTE: ÉRIKA BORDIN (SP)
Essa proposta tem por objetivo ampliar a formação de todos aqueles que se interessam pela
leitura literária. Fazer-nos re etir sobre o aspecto individual da leitura, da apropriação de
um texto, em seu aspecto coletivo de aproximar-se do outro, da voz do outro. A prática
narrativa, o ato de ler, o que ler, a mediação da leitura, a troca de experiências, encontro e
amizade são alguns assuntos a serem abordados.

23 a 27/04 | 18h às 22h | Biblioteca | 14 anos acima | 02 litro de leite UHT

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA

Espetáculos
Agendamento Escolar

ESPETÁCULO LITERÁRIO - NO REMANSO DO ARAGUAIA,
COM JOÃO DO COUTO (MT)
No remanso do Araguaia apresenta os causos e lendas do
Rio Araguaia MT. São lendas já quase esquecidas, causos
engraçados, e curiosidades de seres fantásticos que
habitaram o rio. Vamos conhecer personagens como o
Boto, o Negro D´água, a Boiuna, Rodeiro, o homem que
entortou o rio, a mandioca gigante, e outros mais. E toda
essa história ca por conta de João do Couto.

23/04 | 08h e às 14h | Inf. e agend.: (66) 3411-1491 | Gratuito

ESPETÁCULO LITERÁRIO - A LENDA DAS TRÊS LARANJAS,
COM ÉRIKA BORNIN (SP)
Com o repertório que contempla variadas e animadas
histórias, – A Lenda das três laranjas, prende a atenção de
quem ouve por sua dramaticidade ímpar e seu desfecho
inesperado. A cantora e contadora de histórias Érika
Bordin, acompanhada pelo violonista Deni Domenico e o
percussionista Lucas Silva convida o público a adentrar
no mundo das histórias de forma criativa e alegre,
acompanhada de canções de caráter popular, familiares
a todos os públicos, que naturalmente são chamados a cantar e se divertir, e onde o enredo
ainda é temperado com muita interação, através de adivinhas, curiosidades e ditos
populares.

24/04 | 08h e às 14h | Inf. e agend.: (66) 3411-1491 | Gratuito
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ESPETÁCULO LITERÁRIO - FESTA NO CÉU,
COM TRIO CANTANDO HISTÓRIAS
Neste Conto Tradicional Brasileiro o “Cantando Histórias”
vem apresentar a história de uma festa muito especial...
mas não se engane!!! nessa festa, os convidados são
seletos: precisam ter asas e voar, e será num lugar muito,
mas muito, distante: o Céu.
Essa festa tem muita música e muita animação!
A festa vai ser no céu, mas você esta convidado a
participar e a cantar junto com o Cantando Histórias.

26/04 | 08h e às 14h | Inf. e agend.: (66) 3411-1491 | Gratuito

Semana Sesc de

LEITURA E LITERATURA
SHOW SOLIDÃO NO FUNDO DA AGULHA,
COM IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO E RITA GULLO
O show mescla algumas CRÔNICAS do livro interpretadas
pelo próprio autor com as canções que são citadas nessas
Crônicas, interpretadas pela Rita Gullo e os músicos
participantes, de forma que o torna um show literomusical

25/04 | 20h | Teatro | Ingressos: 1 litro de leite UHT (1
hora antes na bilheteria Espaço Cultural)

Espetáculos

SHOW CHAPEUZINHO VERMELHO DE JOËL POMMERAT
O espetáculo propõe o encontro da criança com o risco
frente ao desconhecido, tratando de temas como o medo,
o fascínio da passagem do mundo infantil ao adulto, a
solidão e as relações familiares. São três gerações de
mulheres solitárias: a menina, a mãe e a avó. Além destas
temáticas, uma segunda camada de leitura é proposta ao
público adulto, englobando questões como o abandono,
os jogos de sedução, a manipulação e a manifestação de
nossas sombras (nossas próprias obscuridades, nossa face mais subjetiva e escondida, mas
que também nos caracteriza). É na ruptura destas dualidades que a linguagem do
espetáculo se constrói.

27/04 | 20h | 12 anos | Teatro | Ingressos: 1 litro de leite UHT (1 hora antes na bilheteria
Espaço Cultural)

MÚSICA
CONCERTO SESC PARTITURAS
A série de Concertos Sesc Partituras promove grandes
encontros entre público e artistas, que ocorre de forma
simultânea nos 27 Departamentos Regionais, ESEM, EESP
e CCSP. Tem o objetivo de levar o acervo do projeto Sesc
Partituras para a sua realização musical, além de ampliálo com a participação de novos compositores, por meio de
apresentações. O projeto estimula o desenvolvimento de
grupos alinhados à música de concerto das diversas
regiões do país ao mesmo tempo em que possibilita ao público o contato com a riqueza da
música no Brasil. Nesta edição em comemoração ao aniversário do site e os 90 anos de
Edno Krieger, os convidados são o Trio Curityba.

11/04 | 20h | Teatro Sesc | 1 litro de leite UHT (01h antes do espetáculo)
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CENA EM PAUTA - TEATRO - ESPETÁCULO
‘‘DALI" - PROJETO GOSTO DE TEATRO IV (GO)
Dalí é um monólogo com a direção de Hugo Rodas, e
atuação de Adriana Veloso.
Nele a atriz no papel de Salvador Dali joga, em desordem,
seus pensamentos, seus tormentos de pintor faminto de
perfeição, seu amor por sua mulher, e suas idéias
extraordinárias em campos diversos. A nal, quem
melhor para falar de Dali do que ele mesmo?

12/04 | 15h | 16 anos | Gratuito

CENA EM PAUTA - TEATRO - ESPETÁCULO
‘‘ÉDIPO" - PROJETO GOSTO DE TEATRO IV (GO)
O espetáculo “Édipo” é uma releitura do clássico homônimo de
Sófocles, Édipo Rei. Trata-se de uma adaptação livre que tenta dar
um novo enfoque à polêmica: Incesto X Tabu X Destino. Para isso
o texto traça um paralelo entre: vida X jogo X tragédia humana,
sendo permeado de paixão masculina e amor feminino.
Além de Sófocles, o texto também se utiliza de Platão,
Sheakespeare, Calderón de la Barca, Erasmo de Roterdan, Stendal,
Nietzsche, entre outros.

12/04 | 20h | 16 anos | Gratuito

CENA EM PAUTA - TEATRO - ESPETÁCULO
‘‘ASSOMBRAÇÃO" - PROJETO GOSTO DE TEATRO IV (GO)
ASSOMBRAÇÃO traz no seu repertório causos de
assombração em sua maioria de domínio público e
recontados, como A cruz na beira da estrada (causo
acontecido em Goiás e recontado por Zilah Mundim), A
chuva de pedras (causo acontecido em Catalão), O
compadre e a Morte (recontado por Câmara Cascudo), A
missa das Sombras (conto de Anatole France), e A lenda
da Bruxa Nicácia (Americano do Brasil) e O Lobisomem
de Mário Rizério Leite.

13/04 | 10h | 12 anos | Gratuito

CENA EM PAUTA - TEATRO - ESPETÁCULO
‘‘NO CORAÇÃO DO BRASIL’’ - PROJETO GOSTO DE TEATRO IV (GO)
“No coração do Brasil” é uma síntese bem humorada e muito
musical dos aspectos mais importantes da cultura goiana. Nele
dois atores se revezam para representar múltiplos personagens
que, pouco a pouco vão revelando a alma goiana. Tudo no
espetáculo aspira a poesia e humor, música e memórias. Os atores
Adriana Veloso e Dionísio Bombinha tocam instrumentos como o
acordeão e a viola caipira para acompanhar as letras singelas que
conduzem o espetáculo pelos trieiros goianos.

13/04 | 15h | 14 anos | Gratuito

CENA EM PAUTA - TEATRO - ESPETÁCULO
‘‘ESQUIZOFRENIA" - PROJETO GOSTO DE TEATRO IV (GO)
ESQUIZOFRENIA é uma adaptação livre do texto de
Dario Fo e Franca Rame “Uma mulher sozinha”. Trata-se
de um relato de uma mulher que acredita estar trancada
em casa por causa das ciúmes do seu marido. Seu discurso
oscila entre o dramático, cômico, pensamento e
imaginação, revelando a humanidade deste ser que vê
num mundo paralelo a única saída para sua tragédia
pessoal, tratando o espectador como seu terapeuta
pessoal.

13/04 | 20h | 16 anos | Gratuito
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CURSO DE TEATRO - MODULO I
O primeiro módulo do curso será com a atriz Daniela Leite, de Cuiabá (MT), que trabalhará
jogos de expressão corporal com os alunos, como improvisação e presença cênica; técnicas
de atuação a partir da ação física; corpo, voz e cena, entre outras coisas. Os interessados
deverão comparecer a Central de Relacionamento para a inscrição prévia.

1º Etapa - 01/04 a 03/04 / 2º Etapa - 16/04 a 18/04 | 19h às 22h | 14 anos |
Entrada: Comerciário R$ 10,00 / Usuário R$ 20,00

NUCLEO SESC DE CINEMA:
CURSO DE ROTEIRO PARA CINEMA COM ROMEU DI SESSA
Abrindo o projeto Nucleo Sesc de Cinema, Romeu di Sessa, que é diretor e roteirista de
cinema, TV e teatro e presidente da ABD – Associação Brasileira de Documentaristas. No
curso, os participantes irão analisar, assistir e conhecer cada elemento necessário para se
construir um roteiro de sucesso, explicitando assim a função dramática de cada uma delas,
de acordo com as bases aprendidas durante o curso.

17/04 a 20/04 | 18h às 22h | 12 anos | Entrada 1 litro de leite UHT

ENSAIO ABERTO "TAMIRES" - CIA DOSOUTROS
A Cia Dosoutros convida atores, grupos de teatro e toda
comunidade para um ensaio aberto de "Tamires". Tamires
conta a história de desamores que se vão. Mas ao mesmo
tempo conta a história de quem vive em crise de amores.
Quem amar? Eis a pergunta que rodeia a mente do
alvoroçado poeta. O corpo pede Ele, a mente e o coração
desejam Ela. Vive na espera de um tempo que se foi. Vive
na espera de um tempo que só volta no circulo de sua
memória. “Eles se foram, aceite. Você ainda é solitário. Aceite a pena que a vida te deu”.

22/04 | 15h | 14 anos | Gratuito

LAZER
NOITE DE LAZER
Música ao vivo com ambiente agradável com venda de
porções e bebidas.
06/04 - Show com Luizão - Rock Brasil Anos 80
Ÿ 20/04 - Show com Marah Lopes - Especial Cantoras
da MPB
Ÿ

19h30 às 22h | Concha Acústica | Entrada sugerida: 1 litro
de leite UHT | Inf.: (66) 3411-1460

RECREANDO NO SESC
Ação que objetiva estimular o desenvolvimento psicomotor da criança e incentivar a
prática do movimento por meio de atividades lúdicas e experiências com jogos, brincadeiras, músicas, danças, recreação aquática e muito mais.

Seg. e Qua. |17h às 18h |05 a 07 anos
Ter. e Qui |17h às 18h | 08 a 10 anos | Insc. e inf.: (66) 3411-1450

BANHOS DE PISCINA
Sábados: Banhos de piscina a partir das 14h;
Domingos e feriados: banhos de piscina, atividades
recreativas e esportivas a partir das 9h. Disponibilizamos
quiosques com churrasqueiras.
Menores de idade devem estar acompanhados do responsável,
ambos com documentos de identi cação.

Day use: gratuito para Comerciários com Cartão Sesc e R$ 15,00 para Usuários

JOTRA (JOGOS DOS TRABALHADORES)
Campeonato esportivo com diversas modalidades.
Modalidades disponíveis para inscrições: futebol society, futsal, handebol, vôlei e
basquete. Monte seu time e faça parte!

A taxa de inscrição será de:
R$ 8,00 para comerciários e dependentes e de R$ 12,00 para usuários.
Informações e inscrições: (66) 3411-1450
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ATIVIDADES FÍSICAS
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

05 e 06 anos

2ª e 4ª

08h

R$ 19,00

R$ 32,00

05 e 06 anos

3ª e 5ª

16h

R$ 19,00

R$ 32,00

2ª e 4ª

10h e 17h

R$ 19,00

R$ 32,00

3ª e 5ª

13h

Gratuito

Gratuito

14 anos acima

2ª e 4ª

19h10

R$ 33,00

R$ 80,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h30 e 19h10

R$ 33,00

R$ 80,00

3ª e 5ª

08h30

R$ 22,00

R$ 63,00

3ª e 5ª

16h

R$ 12,00

R$ 30,00

3ª e 5º

20h10

R$ 12,00

R$ 30,00

4ª e 6ª

16h

R$ 15,00

R$ 35,00

2ª e 4ª

15h

R$ 22,00

R$ 63,00

2ª , 4ª e 6ª

06h e 19h10

R$ 33,00

R$ 66,00

14 anos acima

2ª , 4ª e 6ª

07h, 16h e 18h10

R$ 40,00

R$ 95,00

14 anos acima

3ª e 5ª

07h

R$ 22,00

R$ 63,00

09 e 10 anos

2ª e 4ª

13h

R$ 13,00

R$ 33,00

09 e 10 anos

3ª e 5ª

10h

R$ 13,00

R$ 33,00

APLES 1

APLES 2

07 e 08 anos
APLES 45

45 anos acima
BIKE INDOOR

CIRCUITO FUNCIONAL IDOSO

55 anos acima
FUTEBOL SOCIETY

11 a 14 anos

FUTEBOL TREINO ADAPTADO

16 anos acima
FUTSAL

11 a 14 anos
GINÁSTICA ADAPTADA

55 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA

14 anos acima
HIDROGINÁSTICA

MIX DE ESPORTES

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO
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MUSCULAÇÃO

14 anos acima

2ª , 4ª e 6ª

05h30, 08h30,
17h e 19h

R$ 44,00

R$ 95,00

14 anos acima

3ª e 5ª

05h30, 17h e 19h

R$ 22,00

R$ 63,00

Sábado Livre para inscritos na atividade (apresentar Cartão Sesc para entrar) - 15h às 19h
NATAÇÃO ADULTO

17 anos acima

3ª e 5ª

06h e 18h10

R$ 40,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

08h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

09h e 15h

R$ 16,00

R$ 37,00

05 a 10 anos

2ª e 4ª

17h

2 Litros de Leite UTH

05 a 10 anos

3ª e 5ª

17h

2 Litros de Leite UTH

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

2ª e 4ª

17h30

R$ 44,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h

R$ 19,00

R$ 32,00

2ª e 4ª

13h30

R$ 44,00

R$ 90,00

5ª

18h30

R$ 20,00

R$ 80,00

NATAÇÃO INICIANTE 1

07 e 08 anos
NATAÇÃO INICIANTE 2

09 e 10 anos
NATAÇÃO INTERMEDIÁRIO

11 a 16 anos
RECREANDO

CURSOS
FAIXA ETÁRIA
BALLET INFANTIL

06 a 09 anos
DANÇA PARA INFÂNCIA

04 a 06 anos
DANÇAS URBANAS

09 a 13 anos
DESENHO E PINTURA

14 anos acima

FAIXA ETÁRIA
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PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

Sábado

14h

Gratuito

Gratuito

07 a 11 anos

Sábado

15h

Gratuito

Gratuito

12 a 59 anos

Sábado

13h

Gratuito

Gratuito

VIOLA DE ARCO (ORQUESTRA)

13 a 59 anos
VIOLONCELLO

Obs.: os interessados nos cursos gratuitos deverão realizar o cadastro de aluno comerciário ou usuário.

CURSOS PCG (PLANO DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE)
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

2ª e 4ª

18h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

2ª e 4ª

09h e 15h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

3ª e 5ª

09h

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

DANÇA

14 anos acima
FLAUTA DOCE

07 a 17 anos
VIOLÃO

07 a 10 anos

INSCRIÇÕES PCG - ABERTAS: O candidato aos cursos PCG, deverá apresentar cópia dos
seguintes documentos: CPF ou CN (candidato e responsável), Comprovante de endereço,
Atestado de Escolaridade e Comprovante de renda familiar de até 3 salários mínimos nacional.
Para mais informações 66-3411-1491/1450.

FAÇA SEU CARTÃO SESC
CONDIÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO:
1.1 - DA EMPRESA: A empresa deve estar enquadrada no Plano Sindical da CNC ou
vinculada à CNTC ou ser contribuinte do SESC e apresentar:
- cópia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS - GRF) e cópia da GPS (Guia do INSS) com
comprovantes de pagamento.
1.2 - DO(A) EMPREGADO(A): O(A) empregado(a) deve ter registro de trabalho em uma
empresa que atende o item anterior e apresentar:
- CTPS, CPF, documento de identi cação, comprovante de residência, foto atual e:
- Comerciário(a): comprovante de rendimento atualizado;
- Comerciário(a) Aposentado(a): comprovante de rendimento do INSS atualizado;
- Comerciário(a) Desempregado(a): estar à no máximo 1 ano desempregado(a).
1,3 - DO(A) DEPENDENTE DO(A) COMERCIÁRIO(A): O(A) dependente deve ter vinculo com
o(a) titular de: pai, mãe, padrasto, madrasta, conjugue, lho(a) ou menor sob guarda
judicial e apresentar:
- CPF(conforme legislação vigente), documento de identi cação, foto atual e:
- Conjugue: certidão de casamento ou união estável;
- Filho(a): ter até 21 anos;
- Filho(a) acima de 21 anos e até 24 anos: comprovante de matrícula em Universidade;
- Menor sob guarda judicial: Guarda Judicial;
- Em caso de inválidez: o(a) irmão(ã), lho(a) e enteado(a) do titular: Atestado médico do
INSS;
- Em caso de dependentes de titular falecido: atestado de óbito e última CTPS do falecido,
comprovante de rendimento do dependente (INSS/ Pensão);
1.4 - DO(A) USUÁRIO(A): Para todos maiores de 18 anos que não se enquadrarem nas
categorias "Comerciário" ou "Dependente de Comerciário", podem ser habilitados como
"Usuário" e apresentar:
- CPF, comprovante de rendimento atualizado, documento de identi cação, comprovante
de residência e foto atual.
1.5 - DO(A) DEPENDENTE DO(A) USUÁRIO(A): Aos menores de 18 anos é necessário ter um
"Usuário" com vinculo parental de primeiro grau como responsável e apresentar:
- CPF(conforme legislação vigente), documento de identi cação e foto atual.
Obs.: Documentos de identi cação aceitos como instrumento o cial: Certidão de
Nascimento, Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Registro
Nacional de Estrangeiro (RNE), Passaporte e CTPS.
2 - CUSTOS PARA HABILITAÇÃO:
2.1 - Comerciário ou Dependente de Comerciário: R$ 4,00;
2.2 - Usuário ou Dependente de Usuário: R$ 15,00.
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UNIDADES DO SESC
Centrais de Atendimento em Cuiabá:
Arsenal: 65 3611-0550 | Galdino: 65 3313-8901 | Porto: 65 3611-0710
Central de Atendimento em Rondonópolis: 66 3411-1450

Cuiabá

Barão de Melgaço

Ÿ Administração Regional
Rua São Joaquim, 399, Centro-Sul
65 3616-7900

Ÿ Rua Lourenço da Silva Taques,
Vila Recreio
65 3331-1478

Ÿ Arsenal
Rua 13 de Junho, s/n, Centro Sul
65 3616-6901

Juscimeira

Ÿ Balneário
Av. Dr. Meirelles, s/n, S. J. del Rei
65 3611-0750

Casa do Artesão
Rua 13 de Junho, 315, Porto
65 3611-0500
Ÿ

Escola
Rua Cônego Pereira Mendes, 228,
Dom Aquino
65 3611-2300
Ÿ

Galdino
Rua Galdino Pimentel, 174, Calçadão Centro
65 3313-8900
Ÿ

Porto
Rua São Joaquim, 399, Centro-Sul
65 3611-0700
Ÿ

Ÿ Mesa Brasil
Av. Ten. Cel. Duarte, 2140, Centro-Sul
65 3675-3028
Ÿ Restaurante Sesc Mangaba
Rua 13 de Junho, 315-A, Centro-Norte
65 3611-0530

www.sescmt.com.br

Ÿ Rua 07 de Setembro, s/n, Zona Rural
66 3412-1511

Ler Alta Floresta
Ÿ Rua C, s/n, Setor C
66 3521-7211

Ler Cáceres

Ÿ Rua do Membeca, s/n, quadra 3, COC
65 3223-6607

Ler Poxoréu
Ÿ Rua Graciliano Ramos, s/n,
Jardim Tropical
66 3436-2301

Rondonópolis
Ÿ Residencial Colina Verde,
Sagrada Família
66 3411-1450

