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ARSENAL
ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO O GRANDE VELEIRO DE BISPO DO ROSÁRIO
“O Grande Veleiro” apresenta a vida e obra de Arthur
Bispo do Rosário, que levou ao debate os limites entre a
insanidade e a arte. O universo de Bispo é vivenciado em
uma exposição educativa, lúdica e interativa.

15/08 a 28/10 | Ter. a Sáb. das 13h às 23h / Dom. e Fer.
das 15h às 21h | Galeria de Artes | Gratuito | Livre

EXPOSIÇÃO ARQUEOLOGIA DOS MEUS MARES
DE VITÓRIA BASAIA (MT)
“Arqueologia dos Meus Mares” é a exposição convidada a
estabelecer um dialogo com o “Grande Veleiro”. Basaia
apresenta uma grande instalação que questiona, encanta
e dialoga com o inconsciente humano.

15/08 a 28/10 | Ter. a Sáb. das 13h às 23h / Dom. e Fer.
das 15h às 21h | Galeria de Artes | Gratuito | Livre

BORDADO DO INCONSCIENTE COM TEREZINHA RIBEIRO
As manualidades estão presentes nas obras de Bispo do
Rosário, principalmente o ator de BORDAR em tecidos.
Na o cina Bordado do Inconsciente será realizado um
breve estudo sobre os bordados produzidos por Bispo em
seus trabalhos e os participantes serão convidados a
bordar de maneira livre suas próprias criações.
Não é necessário saber bordar, a o cinas é um convite
para experimentação artística.

30/08 | Quint. Das 19h às 21h | Galeria de Artes | 20 vagas | Valor: 01 litros de leite UHT |
Inscrição pelo email: kavila@sescmt.com.br (Informar nome completo, fone para
contato e idade) | A partir dos 10 anos | A oﬁcina possui lista de material individual
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DOMINGOS COM ARTE: OFICINA DE PINTURA CONTEMPORÂNEA
USANDO A TÉCNICA DO BATIK COM RITA XIMENES
O Batik é uma técnica de tingimento em tecido artesanal.
Nessa o cina o participante irá conhecer a aplicação da
técnica, e serão convidados a criar observando as obras
de Bispo do Rosário e Vitória Basaia.

19 e 26 | Dom. das 17h às 19h | Galeria de Artes | 10 vagas | Valor: 01 litros de leite UHT |
Inscrição pelo email: kavila@sescmt.com.br (Informar nome completo, fone para
contato e idade) | A partir dos 10 anos | A oﬁcina possui lista de material individual

ATELIÊ ABERTO DE XILOGRAVURA
O Ateliê de Artes é um espaço para observação, estudo,
pesquisa e experimentação em Artes Visuais voltado para
artistas em processo de formação e interessados em artes
desde o público infantil ao adulto.

Caldeirão de Imagens | Gratuito | Quarta, Quinta e Sexta das 14h às 17h e das 18h às 21h
Informações: 65 3616-6913/6932

ATELIÊ ABERTO DE XILOGRAVURA
O Ateliê oferece o cinas de diversas técnicas artísticas. As
o cinas comportam um público de 20 pessoas,
atendendo tanto agendamento escolar como público
espontâneo visitante na unidade.
Artes Manuais, essas o cinas valorizam o fazer manual e
sua aplicação em processos criativos e artísticos. Será
aplicada a técnicas do Trico de dedo.
Gravura com o Isopor, é um processo que uma gura pode ser repetida diversas vezes a
partir de uma determinada técnica, neste caso utilizando o isopor, e a partir dessa matriz
podem ser feitas diversas cópias.
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.
Produzindo Papel Machê, trabalhar com papel machê é uma forma de alinhar a arte com
o meio ambiente, a utilização da técnica é uma forma de reciclar os papeis e criar objetos
de artes e peças decorativas.

Quarta, Quinta e Sexta | 14h às 17h 18h às 21h | Livre

CINEMA
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Em agosto o CineSesc traz novamente a parceria com a Embaixada da Alemanha e uma
programação intitulada de "DIFERENÇAS E EFICIÊNCIAS" uma ótima oportunidade para
re etirmos sobre o tema da inclusão, e de quebra, conferirmos como anda a nossa
tolerância. Alguns lmes para conhecermos mais sobre a realidade das pessoas com
de ciência.

CINESESC COM EMBAIXADA DA ALEMANHA
PAI [BABAI-FATHER]
(Visar Morina, Alemanha, 104 min, 2014/15)
Sinopse: Kosovo na década de 1990, antes do ataque sérvio
e da guerra que se seguiu: o menino de dez anos, Nori, e seu
pai, Gezim, vivem da venda ilegal de cigarros contrabandeados. Gezim quer ir para a Alemanha a qualquer preço,
mesmo que para isso precise deixar o lho com parentes.
Nori tenta durante muito tempo car junto do pai, mas seus esforços acabam sendo vãos. O
menino então decide aventurar-se em uma longa e perigosa viagem para procurar Gezim na
Alemanha. O reencontro não acontece como ambos haviam imaginado. Não há esperança de
um futuro melhor.

02/08 | 19h30 | Cinema | Gratuito

CINESESC: DIFERENÇAS E EFICIÊNCIAS
DANÇANDO COM A DIFERENÇA - ROAD
(Zito Marques, Brasil, documentário, 2016, 42min.)
Sinopse: No Teatro Viriato (Viseu, Portugal), durante 3
meses em 2014 desenvolveu-se um trabalho de
sensibilização para a inclusão através da dança com
diversas instituições que prestam apoio a pessoas com
de ciência, com Henrique Amoedo. DANÇANDO COM A
DIFERENÇA – ROAD, experiências práticas no âmbito da
inclusão através da dança. Zito Marques e Ana Filipa
Rodrigues, acompanharam este projeto e um dos resultados é este documentário sensível e
revelador da aplicação do conceito de Dança Inclusiva proposto por Amoedo.

03, 12 e 25/08 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre
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CINESESC: DIFERENÇAS E EFICIÊNCIAS
SE ESSE FILME FOSSE MEU
(Beatriz Craveiro, Brasil, 2015, 17 min.)
Sinopse: Um lme de e sobre crianças. O que importa é a
relação entre a equipe e aqueles que são lmados;
colocando os dois lados em choque, interação, desconhecimento provocado pela presença da câmera.Uma equipe
de lmagem se encontra com três meninas com a intenção de realizar um documentário
em processo colaborativo. O lme expõe as di culdades em se lidar com o diferente, sem
trazer a Síndrome de Down como tema principal.

ESCUTE
(Manoela Meyer, Brasil, Documentário, 2015, 25min.)
Sinopse: A experiência de um cego que é cineasta. O
casal com de ciência visual que não vê qualquer
impedimento para deixar de frequentar salas de cinema.
A sensibilidade para sonorizar lmes sem enxergar. Este é
um documentário sobre percepções de pessoas com
de ciência visual a respeito de estética, imaginação e sentimentos no cinema. Também são
discutidas questões sobre o cinema como espaço social e cultural e o funcionamento
perceptivo e cerebral de videntes e cegos. Com acessibilidade em libras.

09, 18 e 26/08 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

CINESESC: DIFERENÇAS E EFICIÊNCIAS
OUTRO OLHAR – UMA NOVA PERSPECTIVA
(Renata Sette, Brasil, Documentário, 2014, 26min.)
Sinopse: A história da estudante gaúcha Renata Basso,
que tem síndrome de Down e acaba de concluir o
ensino médio, é o o condutor de um retrato
impressionante sobre a educação inclusiva no Brasil.
Por meio de entrevistas com professores, colegas de
classe, familiares e a própria Renata, o lme mostra
que o esforço coletivo torna possível oferecer uma aprendizagem de qualidade a
estudantes especiais.

OUTRO OLHAR – CONVIVENDO COM A DIFERENÇA
(Renata Sette, Brasil, Documentário, 2015, 34min.)
Sinopse: Outro Olhar – Convivendo com a Diferença' é
um documentário que conta a história de um indivíduo
para buscar o universal. O individuo, no caso, é Charbel

Gabriel, um senhor de 60 anos que ainda trabalha, exercita-se, cuida-se, estuda, interage
diariamente com a família e a comunidade e tem síndrome de Down.

10, 19 e 30/08 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

CINESESC: DIFERENÇAS E EFICIÊNCIAS
O PODER DE DIANE
(Fabien Gorgeart, França, Comédia, 2017, 87min.)
Sinopse: Sem hesitação, Diane aceitou carregar o lho
de Thomas e Jacques, seus melhores amigos. É nessas
circunstâncias, não muito ideais, que ela se apaixona
por Fabrizio. Com audiodescrição.

04 e 24/08 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 anos

CINESESC: DIFERENÇAS E EFICIÊNCIAS
COLEGAS
(Marcelo Galvão, Brasil, Comédia, 2012, 103min.)
Sinopse: O ponto de vista de três jovens com síndrome
de Down, colegas que se comunicam basicamente por
meio de frases célebres do cinema, resultado dos anos
em que trabalharam na videoteca do Instituto Madre
Tereza. Um dia, inspirados pelo lme Thelma & Louise,
resolvem fugir no velho carro do jardineiro em busca
de seus sonhos. Com acessibilidade em libras e audiodescrição.

11, 23 e 31/08 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos

CINESESC: DIFERENÇAS E EFICIÊNCIAS
DE CARONA PARA O AMOR
(Gabriel Mascaro, Brasil, Documentário,
2013, 76min.)
Sinopse: Sete adolescentes assumem a missão de registrar
por uma semana a sua empregada doméstica e entregar o
material bruto para o diretor realizar um lme com
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essas imagens. Entre o choque da intimidade, as relações de poder e a performance do
cotidiano, o lme lança um olhar contemporâneo sobre o trabalho doméstico no ambiente
familiar e se transforma num potente ensaio sobre afeto e trabalho.
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05 e 16/08 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 10 Anos

Debate sobre “Cinema de Acessibilidade”
17/08 | 19h30 | Cinema | Gratuito

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.

SESSÃO PIPOCA AZUL

BRICHOS – A FLORESTA É NOSSA
(Paulo Munhoz, Brasil, Animação, 2012, 83min.)
Sinopse: Os habitantes da Vila dos Brichos precisam
decidir o futuro da sua cidade, ameaçada de perder sua
oresta para investidores terroristas internacionais.
Armados de coragem, inteligência e bom humor, nossos
heróis encaram o desa o que será decidido nas areias de
Noforest, na gelada Iceforest e na exuberante Brainforest.

04, 12/08 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

ABRIL E O MUNDO EXTRAORDINÁRIO
(Franck Ekinci / Christian Desmares, França,
Animação / Aventura, 2016, 105min.)
Sinopse: Em 1941, a França, ainda em um estado
atrasado de desenvolvimento, presa ao século dezenove,
é governada por Napoleão V. Durante um período de 70
anos, uma coisa peculiar vem acontecendo: cientistas
franceses desaparecem misteriosamente sem que
ninguém saiba por qual motivo. As coisas mudam quando
os pais de Avril, dois cientistas, somem e a lha decide ir à procura dos dois.

05, 18 e 26/08 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

O CASTELO NO CÉU
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(Hayao Miyazaki, Japão, Animação / Ação, 1989,
124min.)
Sinopse: Pazu, um aprendiz de engenheiro, conhece uma
jovem garota dona de um colar brilhante, Sheeta, e
descobrem que ambos estão procurando pelo legendário
castelo utuante. Assim começa uma aventura com piratas
gananciosos dos céus, agentes secretos e obstáculos que
tentam esconder a verdade e resgatar o misterioso colar.

11 e 19/08 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

NÚCLEO SESC DE CINEMA OFICINA “INTRODUÇÃO À
AUDIODESCRIÇÃO” COM THAYANA BRUNO (MT) E CIDA LEITE (RJ)
Pretendemos dar a ver o universo conceitual e aspectos jurídicos da audiodescrição (AD) –
ainda não muito frequentado por pro ssionais das múltiplas áreas da comunicação, da
cultura, da educação e do entretenimento, e ainda desconhecido de muitos potenciais
usuários. Apresentar e debater correntes de pensamento, aspectos práticos e cotidianos de
utilização da AD.

14 a 18/08 | 13h às 22h | Carga Horária: 40h | Teatro de Formas Animadas e Cinema
4 litros de leite UHT | 14 anos

LITERATURA
CLUBE ARSENAL DE LEITURA
TEMA: AMÉRICA LATINA EM OITO CONTOS
Sinopse: 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.

Clube Arsenal de

Mediação: Ana Paula Silveira (UFMT).

11/08 | 15h às 17h | Laboratório da Palavra | Gratuito

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
NA SALA DE AULA
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MINICURSO: PROFESSORES E ALUNOS NAS TELAS DO CINEMA,
COM PROF. RHEGYSMERE ALVES (MT)
A o cina propõe pensar na relação entre o educador e o educando
e nos processos de ensino-aprendizagem que surgem dessa
relação. O educador é visto enquanto aquele que é capaz de
estimular e ativar o interesse do aluno orientando seu esforço
individual para aprender. Através da apresentação de lmes que
apresentam essa relação professor-aluno, propõe-se abrir um
diálogo sobre as estruturas pedagógicas e de que forma estas
podem in uenciar no fator ensinar e aprender.
Professora: Rhegysmere Alves: É doutoranda e mestre em Estudos de Linguagem pelo
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso.
Graduada em Psicologia, atua como psicóloga há 12 anos, tendo se dedicado à psicologia clínica
infantil e por pesquisas na área da psicologia social e da psicologia escolar.

14/08 | 18h às 22h | Banco de Textos | Gratuito
Inscrição online: www.sescmt.com.br

MINICURSO: LITERATURA E TEATRO,
COM PROF. LEANDRO BRITO (MT)
A intersecção entre literatura e teatro oferece ótimas oportunidades de formar leitores
conscientes, e o emprego da encenação como forma de estímulo à leitura e produção de
textos autorais se mostra útil na construção de um saber signi cativo. O objetivo do curso
é, nessa perspectiva, apresentar algumas ferramentas pertencentes ao campo do teatro
para uso em sala de aula, mais especi camente no ensino de literatura, tais como: leituras
dramatizadas, jogos de leitura e improvisação, jogos corporais e interpretação, nos quais os
textos literários servirão de mote inicial para as atividades desenvolvidas.
Professor: Leandro Brito: Graduado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso,
Leandro é Técnico em Artes Dramáticas - ator, caracterizador e produtor cultural, atuando nas
artes cênicas desde 1998. Foi integrante dos grupos de teatro Pessoal do Ânima, Confraria dos
atores, Cia Crápula de Teatro e, atualmente, faz parte da Solta Cia de Teatro. É, ainda,
colaborador do Canal de Humor “Não Convém”, e faz parte do coletivo Parágrafo Cerrado –
leituras de cena.

25/08 | 14h às 18h | Laboratório da Palavra | Gratuito
Inscrição online: www.sescmt.com.br

ARTE DA PALAVRA
REDE SESC DE LEITURAS

CIRCUITO CRIAÇÃO LITERÁRIA COM ANNA K (CE)
Anna K Lima nasceu em Fortaleza, e vive pelo mundo.
Baladeira e pedra de atiradeira. Desde 2005 vem dizendo ao
mundo que é escritora: participou do Prêmio Ideal Clube de
Literatura, Laboratório: Dois Pontos, Antologia Massanova e
Metropolis. Autora de Claviculário. Publica em blogs seus
textos e ideias. Integrou a O cina Literária da FLIP de 2007.
Ousa inventar delicadezas com a obra de Clarice Lispector.
Escritora de cartas. Produtora cultural. Apaixonada pelo
Cariri/CE. Mediadora de o cinas literárias. Zineira. Possui um
bom coração e muita coragem, uma atrevida. Idealizadora e curadora da Aliás – Selo Editorial.

14 a 17/08 – das 19h às 22h e 18/08- das 14h às 17h
Laboratório da Palavra | Gratuito | Livre

CIRCUITO DE ORALIDADES COM PAULO FREIRE (SP) E JOSIANE GEROLDI (SC)
Espetáculo Imagina Só:
A contadora de histórias catarinense Josiane Geroldi, e o
violeiro paulista Paulo Freire, resolveram juntar-se para a
criação deste espetáculo, inspirando-se nos causos da
mitologia e cultura brasileira. Dona Jô e Nhô Paulo esperam o
público sentados. E puxam a prosa: vocês sabem como é que a
cascavel ganhou o guizo? Sabem como é que faz pra virar
uma onça do avesso? Descon am como faz pra chocar um
famaliá? Já viram uma dança de Tangarás? Já experimentaram virar o olho pra dentro da cabeça? Tudo isso e mais um bocado de causo extraordinário!

21/08 | Teatro | 20h | 1 litro de leite | 12 anos

MÚSICA
CICLO SESC DE MÚSICA - ZEZO RIBEIRO (SP)
Violinista experimental paulistano, pioneiro na fusão das
técnicas do violão amenco com jazz, rock e MPB. Com 25
anos de carreira, Zezo Ribeiro consolida-se como um dos
grandes músicos, instrumentistas e compositores brasileiros
da atualidade com a utilização de diversos aspectos técnicos
do violão amenco, do jazz ao rock e do pop a inovação do
sentido melódico de suas composições.

30/08 | 20h | Teatro | 01 L de leite UHT | Livre
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CINEMA AMAZÔNIA DAS ARTES
A Mostra de Cinema do Sesc Amazônia das Artes conta com 05 produções curta-metragem
em cção e documental. A mediação da Mostra é com Maurício Pinto (MT), diretor do
curta-metragem Pandorga.

DEBATES COM ACESSIBILIDADE EM LIBRAS
PANDORGA
(Maurício Pinto, Mato Grosso, 2017, 17min.)
Sinopse: Acompanhados de um envelope que guarda o
futuro, um casal decide viajar numa estrada cheia de
memórias e sentimentos. As re exões e acontecimentos
no caminho podem reconstruir sua história.

08/08 | 19h | Cinema | Gratuito | 16 anos

CARTA SOBRE O NOSSO LAR
(Rayane Penha, Amapá, 2017, 13min.)
Sinopse: O documentário apresenta histórias de mulheres
que moram e trabalham no Garimpo do Vila Nova, interior
do estado do Amapá. Mostra as força e poder místico dessas
mulheres que se materializam em suas realidades. Mulheres
que resistem aos con itos que fazem parte do universo do
garimpo, trabalhadoras, mães, lhas, prostitutas, todas elas
vivendo em um universo que parece paralelo ao resto do
mundo, uma comunidade de garimpeiros com suas próprias leis e seus próprios comandos,
onde enriquecer través do ouro é o único objetivo dos homens. O documentário mostra o
cotidiano dessas mulheres através do olhar da diretora do lme que foi moradora da localidade.

08/08 | 19h | Cinema | Gratuito | 16 anos

15

16

MENINX
(Tarcisio Gabriel da Conceição Santos, Paraná, 2016,
20min.)
Sinopse: Cris é um garoto transgênero que após ir a uma
festa precisa lidar com escolhas difíceis que podem mudar
sua vida para sempre.

08/08 | 19h | Cinema | Gratuito | 16 anos

METEMPSICOSE
(Italo Rocha / Marcelo Zuza, Acre, 2017, 2min28s.)
Sinopse: Em mundo devastado pelas mãos do homem, o guardião usa de seus encantamentos
para manter a última fonte de vida no planeta. O ser humano se esquece que, ao prejudicar a
natureza, responder agressivamente ao meio ambiente, é como se respondesse para ele mesmo e
acabasse com a sua própria vida. A alma é imortal e quando a pessoa morre a alma, logicamente,
deixa o corpo, e, em consequência disso, transmigra para outro corpo, e assim, sucessivamente.

08/08 | 19h | Cinema | Gratuito | 16 anos

ROMANA
(Helen Lopes, Tocantins, 2017, 24min.)
Sinopse: O lme abre espaço para que Dona Romana,
líder religiosa amplamente conhecida no Tocantins e no
Brasil, nos conte sua história e mostre um pouco do seu
mundo, sicamente assentado na zona rural da cidade de
Natividade, município mais antigo do estado do
Tocantins e com história intimamente ligada à escravidão
e às populações afrodescendentes. Sua casa é um templo
único, provido de fantásticos, belos e enigmáticos desenhos e outros artefatos; obras de
arte que falam de sua crença, visão de mundo e expressam sua relação com o transcendente. De seu quintal emergem grandiosas esculturas que ligam o mundo terreno a outros
planos e dimensões, e falam de sua religiosidade, da natureza do planeta Terra e do futuro
da humanidade.

08/08 | 19h | Cinema | Gratuito | 16 anos

DANÇA AMAZÔNIA DAS ARTES
A MULHER DO FIM DO MUNDO
COM COMPANHIA CASA CIRCO (AP)
Sinopse: O Solo "A Mulher do Fim do Mundo" é uma
re exão brutal sobre a mulher contemporânea e sua
gura de resistência diária, diante de seus con itos
internos e de uma cultura machista, a qual tem que
impor a todo momento uma política que valide seu
corpo e o seu discurso enquanto ser signi cante na
sociedade.

07/08 | 20h | Teatro | 1 litro de leite UHT | 18 anos

OLHAI POR NÓS COM LAMIRA ARTES CÊNICAS (TO)
Sinopse: Como você busca a sua identidade? Você se
conhece ou reconhece dentro dos seus instintos? Esses
são questionamentos que “Olhai por Nós” sugere ao
público. A vontade e a crença são elementos que
transparecem no cotidiano, e podemos percebê-las.
Existe uma força no “acreditar em algo”, na sutileza da
esperança, nos caminhos que levam os seres humanos
na busca por se tornarem pessoas melhores e isso
motiva as personagens em cena.

10/08 | 20h | Teatro | 1 litro de leite UHT | 12 anos

A FISICALIDADE COMO INTERSEÇÃO ENTRE TEATRO E DANÇA
COM LAMIRA ARTES CÊNICAS (TO)
Sinopse: Cada vez mais, o artista cênico precisa estar
munido de várias linguagens para o exercício de suas
atividades dentro do palco. Nesse sentido, esta o cina
surge para oferecer vivências na área da Dança e do
Teatro, numa só atividade, de maneira ativa, demonstrando como as duas linguagens interagem. De maneira
divertida e lúdica, as linguagens são apresentadas sem
que sejam necessários conhecimento prévio e experiência
anteriores.

09/08 | 14h às 18h | Sala de dança | 1 litro de leite UHT | 14 anos
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TEATRO AMAZÔNIA DAS ARTES
UM CONTO DE AMOR NORDESTINO COM TEATRO IMAGEM (MT)
Sinopse: Um Conto de Amor Nordestino narra a história
de amor mais atrapalhada e divertida que já se teve
conhecimento em toda Maranguape. E é vinda de lá do
interior de do Ceará que vocês vão conhecer Maria
Jezebel: Uma moça cheia de garra e talento para
administrar a sua padaria, na companhia de Arlindo
Severino, seu el amigo; e João Lionel, seu verdadeiro
amor. Os três vivem cômicas e intrigantes aventuras! Mas
entre lobisomens, desencontros e atrapalhadas, o que esse trio mais quer, no nal das
contas, é encontrar paz, aconchego e amor. Com um rico cenário composto por quadros
em xilogravura, gurinos distintos e narrativa inspirada em nossa literatura de cordel, o
espetáculo propõe um diálogo de imersão na cultura popular e na riqueza cultural vinda da
encantadora região nordeste de nosso país. Com acessibilidade em libras.
Duração: 50 minutos

03/08 | 20h | Jardim | Gratuito | Livre

ATENAS: MUTUCAS, BOI E BODY, SANTA IGNORÂNCIA
COM CIA DE ARTES (MA)
Sinopse: A peça é o segundo procedimento da Trilogia do
Boi/Dramaturgia do anônimo, iniciado em 2010 com 'O
Miolo da Estória”. Em ATENAS, uma mãe enfrenta sua
comunidade em defesa de um lho. O espetáculo de
características processionais apoia-se na triangulação
tragédia, bumba-meu-boi e Atenas brasileira (epíteto da
cidade de São Luís). Apresenta uma discussão entre as
relações cívico-mítico-religiosas das cidades com seus
cidadãos, utilizando-se dos heróis anônimos do folguedo popular como porta-vozes dos
trágicos con itos contemporâneos.
Duração: 100 minutos

04/08 | 20h | Salão Social e Teatro | 1 litro de leite UHT | 16 anos

ORAÇÃO PARA UM PÉ DE CHINELO
COM CIA TANTO DE LÁ QUANTO DE CÁ (AC)
Sinopse: Após um latrocínio, fugindo de um esquadrão
da morte formado por policiais, o bandido Bereco procura
abrigo no barraco do alcoólatra Rato, delator e tuberculoso, e o encontra acompanhado pela prostituta Dilma.
Bereco aposta, como uma tábua da salvação, na
possibilidade da uma rendição sem violência através dos
vínculos de delação que os policiais supostamente teriam
com Rato. O medo e a iminência da morte estabelecem
um jogo desesperado pela sobrevivência destes personagens à margem da sociedade.
Encurralados pelo desespero e descon ança mútua, o espaço para a ação e os pactos
tornam-se estreitos e movediços. Rato e Dilma só querem fugir da armadilha adotada como
única condição de sobrevivência por Bereco.
Duração: 60 minutos

05/08 | 20h | Teatro | 1 litro de leite UHT | 16 anos

ALICE COM GRUPO FACES JOVEM (MT)
Sinopse: Alice não se vê como Fernando e quando começa a ir com roupas com as quais se
identi ca para Escola sofre violência de alguns alunos e descaso dos professores que não
podem e não querem discutir gênero. Entre as descobertas da adolescência e das fronteiras
de seu próprio corpo, Alice luta pelo direito de ser feliz.
Duração: 50 minutos

11/08 | 20h | Salão Social | 1 litro de leite UHT | 16 anos

(IN)VISIBILIDADE COM RAFAEL BARROS (RO)
Sinopse: Proposta performativa que engendra re exão
sobre as trans-identidades em vias públicas em uma
combinação de vários elementos durante o seu ato.
Duração: 40 minutos

12/08 | 10h | Feira Livre do CPA II, Cuiabá
Gratuito | Livre
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MÚSICA AMAZÔNIA DAS ARTES
OFICINA DE DJ COM JANDER MANAUARA
Sinopse: O cina de DJ sobre produção musical no
HipHop utilizando softwares para criação musical (FL
Studio). Roda de conversa sobre a cultura Hip Hop seus
elementos e produção cultural sendo oferecida para
adeptos e/ou simpatizantes com as áres, abordando o
contexto do Hip Hop na produção cultural, elaboração de
projetos e economia criativa, assim gerando novas
possibilidades artísticas e culturais. Jander Manauara é
Rapper/Articulador Cultural, acadêmico de Comunicação Social Rádio e TV, com 15 anos
de atuação dentro do Movimento Hip Hop Amazonense.

1/08 | 16h às 18h | 1 litro de leite | 16 anos

SHOW MANAUARA EM EXTINÇÃO COM JANDER MANAUARA
Sinopse: O show "Manauara em Extinção" é inspirado
nas re exões do rapper durante sua trajetória de mais de
15 anos de atuação e ativismo na cultura Hip Hop em
Manaus, sobre a negação e a perda da identidade
originária dos Manauaras e a crítica bem-humorada da
ditadura do preconceito e de outras culturas globalizadas
e o não reconhecimento da identidade cultural
Amazônica e a rmação dela.

02/08 | 20h | Jardim| Gratuito

SHOW VISÕES DE LAMPIÃO COM CHICO, NÔ E ZÉ PAULO
Sinopse: “Visões de Lampião” é uma viagem pela musicalidade nordestina, em especial a diversidade cultural do
maranhão. Os compositores Chico Nô e Zé Paulo mostram um
repertório autoral que vai da Quadrilha ao Xote, Xaxado e
Baião, Tambor de Crioula, e Bumba-boi nos sotaques da Ilha,
baixada, Zabumba e Orquestra. É o som das raízes
nordestinas nas poesias desses dois compositores de peso no
cenário atual de São Luis do Maranhão.

09/08 | 20h | Jardim | Gratuito | Livre

SHOW ORIGEM - WALDINEY MACHADO
Sinopse: Apresenta composição de uma suíte percussiva que
valoriza a utilização de instrumentos artesanais construídos pelo
próprio artista. O artista atua de forma solo, executando vários
instrumentos de percussão construindo ambientes sonoros onde
a música retrata fenômenos naturais como, trovões, sons de
chuva, rio, sons da oresta. Esses sons são extraídos dos
instrumentos construídos na pesquisa sobre materiais reaproveitáveis da oresta onde são utilizados oriços, favas, cabaças, e outros materiais.

11/08 | 20h | Teatro | 1 litro de leite | Livre

EXPERIMENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SESC AMAZÔNIA DAS ARTES
Cinco artistas convidados para realizar experimentações em audiovisual, fotogra a e
texto para o projeto Sesc Amazônia das Artes.
Alan Caetano
Entrei no universo do audiovisual depois que uma amiga
comprou uma câmera e saiu lmando nossa rotina de então
estudantes universitários. Quando ela juntou as cenas
lmadas com uma música de trilha eu quei extasiado em ver
uma obra surgindo. Aquilo cou na minha cabeça por muito
tempo e por m abandonei a faculdade de Psicologia para
conhecer o tal do audiovisual. Hoje, vivo de contar histórias
com imagem e som!

Junior Silgueiro
Junior Silgueiro é fotógrafo e videomaker graduado em Rádio
e TV pela UFMT (2007). Foi premiado no III Concurso
Olhares sobre o Patrimônio Fluminense em 2013 e realizou a
exposição individual “Quem vem pra beira do mar”, sobre a
pesca tradicional na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, em
2014. Em 2015, participou da exposição coletiva “Cidades
Folkcomunicacionais e Territórios Decoloniais: O folclore no
espaço urbano brasileiro e latinoamericano”, no
MACP/UFMT.
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Naine Terena
Naine Terena/Oráculo é Doutora em Educação pela PUC/SP,
mestre em Arte pela UNB/DF e graduada em Comunicação Social
– pela UFMT. A produção perpassa pela memória e resistência.
Para isso não sou uma: uma artista visual, ou uma cineasta, ou
uma escritora literária, ou uma diretora de teatro. Eu sou, tudo
que minha existência pode apreender: artista, cientista,
pro ssional, mãe, lha. Tudo aquilo que minha humanidade é
capaz de alcançar.
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Vera & Zuleika
Zuleica Arruda é cuiabana, arte-educadora, bacharel em direito,
professora universitária, artista plástica, cantora e compositora.
Vera Baggetti é carioca, arquiteta, mestra em educação
patrimonial, professora universitária, artista plástica, cantora e
compositora. Artistas com larga experiência em práticas arteeducativas e eco-culturais. Vera & Zuleika continuam participando dos movimentos de construção da cidadania, sensibilizando
pessoas, através da arte, com a criação de projetos, associações
eco-culturais e como ativistas quântico-consciencial.

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

02, 09, 16, 23 e 30/08 | 17h às 22h | Varandas e Jardim | Entrada franca | Livre

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

Ter. a Sex. das 14h às 21h Sáb. e Dom. 16h às 20h | Oﬁcina de Idéias | Entrada Franca

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

Sáb. e Dom. Confecção de pequenos brinquedos e brincadeiras | Imprescindível a
presença de pais e/ou responsável | Jardim | Entrada franca

OLHAR INTERIOR
Branco Barros 03 e 07/08 | Andre Coruja 04, 24 e 29/08 | Carol Brandalise 10 e 18/08
| Jheo 11, 14, 22 e 30/08 | Trio Pingado 15 e 28/08 | Mariana Borealis 16 e 25/08 |
Marcia Oliveira 16 e 23/08 | Luth Peixoto 21 e 31/08.

Ter. a Sáb. o melhor da MPB | 19h ás 23h | Pergolado da Choperia | Couvert R$3,00

OLHAR INTERIOR - ESPECIAL
Trio Brasilis abraça o a programação dominical com diversão,
alegria e samba no pé para aquecer o coração.

26/08 | 17h às 21h | Pergolado da Choperia | Gratuito | Livre

CURSOS DE DANÇA
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

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 a 14 anos

4ª e 6ª

19h30

R$ 60,00

R$ 130,00

4ª e 6ª

20h30

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

BALLET – INICIANTE

07 anos acima
BALLET – BÁSICO

BALLET – ADULTO

15 anos acima
DANÇAS URBANAS

DANÇA CONTEMPORÂNEA

18 anos acima
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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 (Trabalhador do Comércio/dependente/idoso a partir de 60 anos/pessoa
com de ciência e doador de sangue)
Ÿ
Sáb., Dom. e Feriados: R$ 30,00 (Público Geral a partir de 7 anos) e R$ 15,00 (estudantes)
Ÿ
Ter. a Sex: R$ 15,00 (Público Geral a partir de 7 anos) e R$ 7,50 (estudantes)
Para entrar na Unidade Balneário o Público Geral (quem não trabalha no comércio) terá que
apresentar o Cartão Sesc. Para fazer o Cartão na categoria Público Geral, 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

Pessoas com e sem
deﬁciência jogando juntas em
prol da verdadeira inclusão.
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23/08/2018

22/08/2018

22/08 | 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H
MINICURSO: AÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA INCLUSÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS.
Palestrante: Proﬁssional da CETEFE – Centro de Educação Física Especial. Brasília – DF
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Público-alvo: Acadêmicos, Proﬁssionais de Educação Física e Educação.
Inscrição: 01L de Leite Longa Vida (Vagas limitadas) | Entrega de Declaração de Participação de 08h
Período de Inscrição: 23/07/2018 a 17/08/2018, via site www.sescmt.com.br ou pelo telefone 65- 3611-0750

23/08 | 08H ÀS 12H
OFICINA PRÁTICA: INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM ATIVIDADES
FÍSICAS (Vagas Limitadas)
Com o Proﬁssional da CETEFE – Centro de Educação Física Especial. Brasília – DF

APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO DE CROSSFIT ADAPTADO (Vagas Limitadas)

24/08/2018

com Junior Sakuma da SUGOI TEAM

24/08 | 07H30 ÀS 11H
EVENTO ESPORTIVO (Aberto ao Público - Gratuito)
Ÿ
Ÿ
Ÿ

07h30m – Chegada das equipes
07h45 – Identiﬁcação das equipes e organização
08h às 11h - Dança recreativa, apresentações socioculturais, festival de natação, atletismo,
jogos de salão, goalball, basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado e futsal adaptado.

Unidade Sesc Balneário

Informações: (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. | 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. | 09h às 17h | Gratuito | Livre

VI COPA SESC DE FUTSAL - CATEGORIA DE BASE – 2º ETAPA
Evento Esportivo de caráter competitivo na modalidade
de Futsal, que abrange 03 categorias:
Chupetinha (2011/2012), Pixotinho (2009/2010),
Mamadeira (2007/2008)

Domingos | A partir das 09h | Sesc Balneário |
Informações: 3611 0750

II COPA SESC DE FUTEBOL DE CAMPO - ADULTO
Campeonato de Futebol de Campo na categoria adulto
com 08 equipes, sendo 20 inscritos em cada, divididas em
02 grupos de 04 (A e B), classi cando para as fases nais,
os 02 melhores pontuados de cada grupo

Domingos | A partir das 09h | Sesc Balneário |
Informações: 3611 0750

MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma divertida tarde de lazer com:
BANDA JULIO COUTINHO.

19/08 | 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

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

RESTAURANTE
Restaurante com bu et por quilo.
Ÿ

Trabalhador do Comércio/Dependente: R$ 18,00/kg
/ Público Geral: 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

LANCHONETE BALNEÁRIO
Deliciosas opções de lanches: bolo de arroz, bolo de queijo, chipa tradicional e recheada,
bolo, salgados assados, misto quente e torta salgada. R$ 3,00 cada unidade.

Terça a Domingo | Informações: 3611-0750

OFICINA DE CULINÁRIA: SUCO DA HORTA
É de suma importância o consumo de bras e produtos in
natura, mas devido a rotina do dia-a-dia acabamos não
fazendo uso destes produtos. Pensando nisso, preparamos
para este mês um suco refrescante, pratico e saudável.
Feito com frutas e hortaliças ricas em vitaminas, minerais
e bras.

19/08 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuito | Informações: 3611-0750
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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.

05 e 26/08 | Feira Popular do Bairro Osmar Cabral

PROJETO ÓLEO SOCIAL
Traga seu óleo de cozinha usado em garrafas PET para
unidades do Sesc. Todo o produto é encaminhado a
empresa de reciclagem que paga por meio de doações de
leite ao programa Mesa Brasil. As unidades do Sesc e
parceiros que participam do projeto são: Sesc Balneário,
Sesc Casa do Artesão, Sesc Escola, Sesc Porto, Sesc Mesa
Brasil, Restaurante Sesc Mangaba.

ALUGUEL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Disponibilizamos para aluguel 2 quadras poliesportivas cobertas, para a prática
de futsal, vôlei, basquete e handebol.
Ÿ Cozinha Gourmet - Excelente espaço destinado ao lazer, comemorações e
confraternizações, com capacidade para até 100 pessoas.
Ÿ Espaço Gourmet - Excelente espaço destinado para o lazer, comemorações e
confraternizações. Com capacidade para 200 pessoas.
NOVIDADE
Ÿ Espaço Gourmet 2, 3, 4, 5, 6 e 7 – Uma nova opção para os trabalhadores do
comércio confraternizarem com os amigos e familiares. A cada locação do espaço, o
trabalhador do comércio 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
TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

Quadra Poliesportiva

ALUGUEL

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 Trab.
do Comércio e seus Dependentes)
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CASA DO ARTESÃO

30
EXPOSIÇÃO FLUIDO

A exposição reúne o trabalho dos gra teiros mato-grossenses
André Gorayeb, Babu 78 e Nadja Lammel, o que torna o evento
mais potente, pois conta com artistas de fases diferentes da arte
urbana de Cuiabá e traduz o movimento de levar o gra te para
fora da rua e para dentro das galerias.

Até 22/09 | Seg. a Sex. das 08h30 às 17h15 | Sábado: das 07h45
às 12h45 | Gratuito | Inf.: rlerer@sescmt.com.br ou (65) 3611-0506

CONHECENDO O ARTESÃO
O artesanato conta a história de uma região, suas
tradições, cultura e costumes. Através dele a memória
imaterial de um povo é mantida, seu modo de ser, fazer 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.
04/08 - Marliza Profeta

18/08 - Seu Moura e Cleverson

11/08 - Osmar Virgilio

25/08 - Alice Grabowski

Sábado | 8h às 12h | Informações: (65) 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

OFICINA: PANTANAL EM PLACAS - MODELAGEM EM CERÂMICA
O manuseio da argila além de possibilitar experiências
criativas, exercita a capacidade de memória e percepção.
A o cina irá focar na criação de placas com a temática da
fauna e da ora regional e será ministrada por Junne
Fontenelle.
Junne Fontenelle começou a esculpir aos 13 anos criando
pequenas peças em cerâmica, como pratos, vasos e rostos de
animais. Aos 16 anos iniciou o processo de estudo de

anatomia humana ao qual se dedica até hoje suas obras Já expos seu trabalho em diversas
cidades de Mato Grosso e do Ceará. Atualmente é escultor, professor de Artes e Gestor Ambiental.

28 a 31/08 | 14h às 17h | Vagas Limitadas | 02 litros de leite UHT.
Informações e Inscrições: (65) 3611-0506 ou rlerer@sescmatogrosso.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.
Tchá Cô Bolo (sextas-feiras das 14h às 16h30.)
Con ra também o nosso “Tchá Cô Bolo”: ao adquirir um dos quitutes o chá e o chocolate
quente cam por nossa conta.

Seg. a Sex. das 08h30 às 17h / Sábados das 07h45 às 12h

CAFÉ DA MANHÃ NA CASA
Venha apreciar os sábados na Casa do Artesão com um
belo café da manhã composto por diversos quitutes
regionais.
Itens: 01 chipa de queijo / 01 chipa de goiabada / 01
bolo de queijo / 01 bolo de arroz / 01 empada/ 01
xícara de café com leite / 01 xícara de chocolate quente
/ 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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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 08h às 12h |
Informações. e Agend. escolar: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – DIA DO FOLCLORE
Do Espetáculo: Há muito tempo ouve-se falar nas
histórias, causos e lendas que povoam a memória dos
povos ribeirinhos e de várias comunidades de Cuiabá;
presença de monstro em forma de serpente, seres
fantásticos e causos de pescadores são condutores da
narrativa que será apresentado ao público presente,
valorizando e preservando a cultura local. De forma
envolvente, brincante, com canções e recheada de
ludicidade a narradora Alicce Oliveira, conduzirá os participantes a realizarem esta viagem
ao mundo imaginário do faz de conta.

22/08 | 9h | Livre | Gratuito | Informações e agendamento escolar: (65) 3611-0507 ou
aacosta@sescmt.com.br

QUINTAL DA CASA:
FEIRA DE ARTE E GASTRONOMIA
A feira de arte e gastronomia traz momentos de lazer no
quintal do Sesc Casa do Artesão, com a comercialização de
artesanatos e da gastronomia local, além da apresentação
artística com variados grupos regionais.

10/08 | 17h às 21h | Livre | Gratuito

DANÇA: OS MASCARADOS DE POCONÉ
Como parte da programação da Feira de Arte e
Gastronomia, os Mascarados de Poconé irão apresentar
essa manifestação folclórica que está associada a uma
miscigenação das tradições indígena, africana e europeia.
A Dança é realizada apenas por homens, que formam de 8
a 14 pares separados por dois cordões: de um lado, os
homens, vestidos de mulheres, que fazem o papel das
damas, e do outro, homens que fazem o papel de
galanteadores. Todos utilizam máscaras, roupas de chitão estampado e chapéus que levam
espelhos e outros adereços.

10/08 | 20h | Livre | Gratuito

PALESTRA: AFRO PALADAR – NUTRINDO A CULTURA
A culinária de matriz africana, mais especi camente a
culinária quilombola, celebra e representa a vastidão
cultural brasileira. A manutenção das tradições africanas em especial a sua cultura culinária, carregada de
rusticidade e de valores históricos, acontece por meio do
repasse de saberes ancestrais transmitidos entre os
remanescentes quilombolas. Os saberes saídos dos
temperos, das ervas, dos fogões à lenha, dos tachos, das
panelas de barro e de ferro, serão abordados na palestra que traz Alicio Charoth e Jackeline
Silva.
Alicio Charoth é chef e consultor de gastronomia com ampla experiência com a culinária
Quilombola e vivências das comunidades da Bahia, acumulando mais de 36 anos de carreira na
arte culinária.
Jackeline Silva é afroprodutora e empreendedora ligada à cultura Afro, com trabalhos
desenvolvidos com povos tradicionais, especialmente os quilombolas. Formada em Ciências
Sociais, trabalha há dez anos com assessoria, produção executiva e gestão de projetos culturais
que têm como foco a cultura afro-brasileira, mulheres negras e povos tradicionais.

10/08 | 16h | Livre | Gratuito | Informações e Inscrições: (65) 3611-0507 ou
aacosta@sescmt.com.br
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LANÇAMENTO DO CATÁLOGO:
AFRO PALADAR NUTRINDO A CULTURA
O projeto Afro Paladar – Nutrindo a Cultura, valoriza a
culinária quilombola através de um catálogo que tem seus
registros centrados nos sujeitos que vivem nas comunidades, conservando e recriando suas tradições. O catálogo
mostra quem são os quilombolas, como vivem e do que se
alimentam, através de um mosaico de imagens e
narrativas tendo os quilombolas como protagonistas.
O lançamento do catálogo conta com coquetel de quitutes
da culinária quilombola e apresentações musicais:
- Hermínio Nhantumbo (Moçambique)
- Ana Gabriela PachaAna
- Grupo Aguerê

10/08 | 18h | Livre | Gratuito

JUSCIMEIRA

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
Quarta: 12h às 19h - Quinta a domingo: 09h às 21h
Fone: (66) 3412-1511 - E-mail: juscimeira@sescmatogrosso.com.br
End. Rua 07 de Setembro s/n - Zona Rural - Juscimeira - MT
RESERVAS: são realizadas semanalmente, iniciando toda Quarta-Feira a partir das 12h
e somente pelo telefone (66) 3412-1511.
TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

Cama Casal

APARTAMENTO

R$ 100,00

R$ 150,00

Cama Casal + Cama Solteiro

R$ 150,00

R$ 200,00

Cama Casal + 2 Camas Solteiro

R$ 200,00

R$ 250,00

Colchão Adulto

R$ 25,00

R$ 50,00

Colchão Infantil

R$ 15,00

R$ 20,00

Horário de funcionamento da diária: quarta a domingo: 14h às 12h
TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

Day Use Adulto - Semana

DAY USE

Gratuito

R$ 15,00

Day Use Adulto - Fim de Semana

Gratuito

R$ 20,00

Day Use - Semana - Infantil

Gratuito

R$ 10,00

Day Use - Fim de Semana - Infantil

Gratuito

R$ 10,00

Horário de funcionamento do day use: quarta: 12h às 19h / quinta a domingo: 09h às 21h
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BLITZ DO BRINCAR

Jogos e atividades recreativas para descontração no seu horário de almoço.

Seg., Qua. e Sex. | 13h às 14h | Sesc Porto | Gratuito

AULÃO DE ZUMBA
04/08 | 17h | Sala de Ginástica | Professores: Cristiano e Mary.

CLUBE DO JOGO
Jogos de mesa e o cina de "Jogos de Todo Mundo", no Jardim do Sesc Porto. O objetivo é
estimular o convívio em grupo e as atividades cerebrais.

06/08 | 16h às 20h30 | Espaço Recreativo | Livre

QUEBRA TORTO - MÓDULO CULINÁRIA MEXICANA
06/08 - Burritos mexicanos

20/08 - Chilli mexicano

13/08 - Guacamole

-

Cozinha Experimental Sesc Porto | 14 anos | Inscrições gratuitas | Vagas limitadas

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

09/08 | 15h | Cozinha experimental do Sesc Porto | 14 anos | Inscrições: 1L de leite UHT
no local | Vagas limitadas

MESTRE CUCA MIRIM - OFICINA DE CULINÁRIA INFANTOJUVENIL
RECEITA: CASQUINHA DE BALÃO COM FRUTAS
16/08 | 06 a 09 anos e 17/08 | 10 a 17 anos

Cozinha experimental | Inscrições gratuitas na recepção do Sesc Porto | Vagas limitadas

MAMAÇO COLETIVO
O mês de agosto é conhecido como "Agosto dourado", que visa incentivar o aleitamento
materno, sendo assim, será promovido o Mamaço Coletivo a m de elucidar a importância
do mesmo.

16/08 | 18h | Jardim do Sesc Arsenal | Gratuito

‘‘CHIQUE NO ÚRTIMO’’
Evento que promove o encontro de idosos/as de outras
instituições, buscando evidenciar as potencialidades da
pessoa idosa, com des le e mostra de dança.

20/08 | 17h | Jardim do Sesc Arsenal | Gratuito | Livre

OFICINANDO
As crianças aprenderão a fazer brinquedos e utensílios
com materiais reaproveitáveis.

23 e 24/08 | 15h às 16h30 | 05 a 12 anos | Inscrições
gratuitas na recepção do Sesc Porto | Vagas Limitadas

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
RECEITA: PÃO DE MEL COM CASCA DE BANANA

23/08 | Cozinha Experimental Sesc Porto | 14 anos |
Inscrições gratuitas | 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.

30/08 | 18h | Sala Trabalho com Grupos | Gratuito
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SARAU COM BAZAR - ESPECIAL CONTINENTE ASIÁTICO
Poesias, danças e curiosidades sobre o encantador
continente asiático. Teremos também a realização do
bazar! Traga alimentos não perecíveis e troque por
produtos. Os alimentos arrecadados serão encaminhados
para o Programa Mesa Brasil.

31/08 | 17h às 19h | Pátio do Sesc Porto | Gratuito | Livre

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: 16 anos acima - masculino e feminino |
Trabalhador do Comércio e Dependentes R$ 20,00 /
Público Geral R$ 40,00.
A taxa deverá ser paga na Central de Relacionamento
com o Cliente e o agendamento da avaliação na
Academia do Sesc Porto.
Exclusivo para aluno matriculado em atividade física sistemática no Sesc Porto.

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

ODONTOLOGIA
Exclusivo para Trabalhadores do Comércio e seus
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

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL
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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

14 anos acima
GINÁSTICA FUNCIONAL

14 anos acima
GINÁSTICA ZUMBA

14 anos acima
MUSCULAÇÃO

14 anos acima

MUSCULAÇÃO IDOSOS

50 anos acima

* Horários exclusivos para Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes

GINÁSTICA AERÓBICA

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

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

FUTSAL

TREINO ORIENTADO

16 anos acima
MIX DE ESPORTES

10 a 14 anos

45 anos acima

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

ADAPTAÇÃO AO MEIO LIQUIDO C/ TUTOR

02 a 05 anos
NATAÇÃO

06 a 13 anos

10 anos acima

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

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

2ª, 4ª e 6ª

2ª, 4ª e 6ª
13 anos acima
3ª e 5ª
APLAUDI

04 a 06 anos

* Horários exclusivos para Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes
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RONDONÓPOLIS
ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO: !AINDA HÁ TEMPO?
!AINDA HÁ TEMPO?
Esta é a quarta exposição individual de Tânia Pardo. Sua
paixão pelo Estado de Mato Grosso é grande, pois é
conhecida por todos como a “artista da ora”. Nesta
exposição, a artista apresenta a sua maior preocupação
em relação ao meio ambiente: é possível explorar
economicamente a natureza e preservá-la, sem destruí-la?
Eis a grande questão!
Todas as obras foram feitas com as pontas dos dedos e pincel de borracha. Cada vez mais
livre, seus traços estão mais largos e soltos. A proposta da exposição é desa adora e
instigante: !AINDA HÁ TEMPO? Exclamação versus interrogação: emoção versus
pergunta; a rmações e negações. Dicotomias são sugeridas ao público, por todo o espaço
expositivo, composto por telas e grandes instalações.

Até 11/08 | Ter. a Sex. das 8h às 21h e Sáb. das 12h às 21h | Gratuito | Agendamento de
grupos para visitas mediadas e oﬁcinas: (66) 3411-1491 / 1484 ou ehill@sescmt.com.br

EXPOSIÇÃO JANELA DA MEMÓRIA, POR THIAGO IUSSO SINOHARA
Uma janela pode ser feita de muitas coisas – de madeira,
de vidro, de aço, de alumínio. Não importa a matéria: será
sempre composta por folhas e por um aro xo a que
chamam também moldura. Essa moldura é o seu limite: o
que determina sobre que pedaço do mundo essa janela se
abrirá e o que mostrará, a nal, para quem estiver diante
dela. Como em um quadro.
Um quadro é, por assim dizer, uma janela diante da qual
o tempo não passa. Uma janela da memória. Como se a abrisse, o aquarelista Thiago Iusso
Sinohara recupera, nesta exposição, olhares guardados, quase esquecimentos, lembranças
extraviadas da cidade.

23/08 a 13/10 | Ter. a Sex. das 8h às 21h e Sáb. das 12h às 21h | Gratuito | Agendamento
de grupos para visitas mediadas e oﬁcinas: (66) 3411-1491 / 1484 ou ehill@sescmt.com.br
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SESSÃO PIPOCA - EU E MEU GUARDA CHUVA
(Direção: Toni Vanzolini, Brasil, Aventura, 2011, 78
min)
Sinopse: Eugênio é um garoto de 11 anos que jamais se
separa do guarda chuva herdado de seu avô. No último
dia de férias ele e Cebola, seu melhor amigo, precisam
entrar na sombria casa onde ca sua nova escola. O
motivo é para resgatar Frida, a grande paixão de Eugênio,
que foi sequestrada pelo fantasma do Barão Von Sta en.

01 e 18/08 | 17h30 | Teatro | Livre

SESSÃO PIPOCA - AGENTE MIRIM
(Ace the Case: Manhattan Mystery. Direção: Kevin
Kaufman, USA, Dublado, 2016, 94 min)
Sinopse: Enquanto sua mãe está por conta de seus
negócios, uma jovem garota testemunha o sequestro de
sua vizinha. Porém, ninguém acredita nela - nem seu
irmão que estava cuidando dela, nem os policiais. Então
ela decide resolver as coisas em suas próprias mãos,
colocando sua vida em risco para salvar a vizinha.

11 e 15/08 | 17h30 | Teatro | 10 anos

SESSÃO PIPOCA - PORCO ROSSO
(Kurenai no buta. Direção: Hayao Miyazaki, Japão,
Animação, Dublado, 1994, 93 min)
Sinopse: Na Itália entre as duas guerras, caçadores de
prêmios ganham a vida a lutar contra os piratas do ar que
aterrorizam o Mar Adriático. Um deles é Marco
Porcellino, mais conhecido por Porco Rosso. Gina,
cantora e proprietária do Hotel Adriano, situado numa
pequena ilha, não desiste de tentar convencê-lo de que
vale a pena procurar a humanidade, mas Porco resiste a falar do passado e detesta o único
vestígio desses tempos – uma fotogra a que mostra o seu rosto antes de assumir os agora
característicos contornos porcinos

29/08 | 17h30 | Teatro | 10 anos

SESSÃO PIPOCA ACESSIBILIDADE
CURTAS METRAGENS COM AUDIODESCRIÇÃO
- O MISTÉRIO DO BOI DE MAMÃO
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.
- VAI QUE É TUA TAFARINHA
Dois curumins desbravam o Rio Amazonas e, em uma
canoa, encontram durante o percurso o material
necessário para a prática do esporte que é a paixão dos
brasileiros.

08/08 | 14h | Teatro | Livre | Sessão exclusiva para agendamento (66) 3411-1491

SESSÃO PIPOCA AZUL – CURTAS METRAGENS
- O MISTÉRIO DO BOI DE MAMÃO
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.
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- TAÍ Ó... UMA AVENTURA NA LAGOA
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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.

25/08 | 17h30 | Teatro | Livre

SESSÃO PIPOCA ACESSIBILIDADE
CURTAS METRAGENS COM LIBRAS
- CORAÇÃO AZUL
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.
- O FIM DO RECREIO
No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende
acabar com o recreio escolar. Ao mesmo tempo, em uma
escola municipal de Curitiba, um grupo de crianças pode
mudar toda essa história. Recheado de vibrantes
brincadeiras infantis, O Fim do Recreio é um curtametragem para todos os públicos, que bota a boca no
trombone e avisa: cobra parada não come sapo!

29/08 | 14h | Teatro | Livre | Sessão exclusiva para agendamento (66) 3411-1491

CINESESC - SESSÃO CURTAS
DANÇANDO COM A DIFERENÇA
(Direção: Zito Marques, Documentário, Brasil/Portugal, 2014, 42
min)
No Teatro Viriato (Viseu, Portugal), durante 3 meses em 2014
desenvolveu-se um trabalho de sensibilização para a inclusão
através da dança com diversas instituições que prestam apoio a
pessoas com de ciência, com Henrique Amoedo.
Com larga e reconhecida experiência pro ssional, criou a Roda
Viva Cia. de Dança (Brasil) e o grupo Dançando com a Diferença
(Madeira, Portugal), além do conceito de Dança Inclusiva (na sua
dissertação de mestrado), que serviu para que também fossem apresentadas, no âmbito do
DANÇANDO COM A DIFERENÇA – ROAD, experiências práticas no âmbito da inclusão
através da dança.
PESSOAS COM EFICIÊNCIA
(Direção: Ricardo Chut, Documentário, Brasil, 2016, 10 min)
Depoimentos reais de 19 pessoas com de ciência, que vivem na
cidade de São Paulo, sobre os desa os e expectativas sobre o
mercado de trabalho no Brasil. Apesar da existência de um lei
federal que vigora há 25 anos (Lei 8.213/91) e que determina que
empresas a partir de 100 funcionários tenha um percentual de
funcionários com alguma de ciência, menos de 10% das
empresas que cumprem a exigência. No Brasil, há cerca de 30
milhões de pessoas com de ciência em idade ativa mas pouco
mais de 380 mil têm trabalho formal, com carteira assinada. O
vídeo de dez minutos de duração procura mostrar essa dura realidade que é, na maioria
dos casos, pautada por descaso e preconceito por parte de gestores nas empresas.
ESCUTE...
(Direção: Manoela Meyer, Documentário, Brasil, 2015, 25 min)
A experiência de um cego que é cineasta. O casal com de ciência
visual que não vê qualquer impedimento para deixar de
frequentar salas de cinema. A sensibilidade para sonorizar lmes
sem enxergar. Este é um documentário sobre percepções de
pessoas com de ciência visual a respeito de estética, imaginação e
sentimentos no cinema. Também são discutidas questões sobre o
cinema como espaço social e cultural e o funcionamento
perceptivo e cerebral de videntes e cegos.

02/08 | 19h30 | Teatro | Livre
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CINESESC - SESSÃO CURTAS
OUTRO OLHAR – CONVIVENDO COM A DIFERENÇA
(Direção: Renata Sette, Documentário, Brasil, 2015, 34 min)
'Outro Olhar – Convivendo com a Diferença' é um
documentário que conta a história de um indivíduo para
buscar o universal. O individuo, no caso, é Charbel
Gabriel, um senhor de 60 anos que ainda trabalha,
exercita-se, cuida-se, estuda, interage diariamente com a
família e a comunidade e tem síndrome de Down. Não
seria pouco para quem tem tudo a seu favor, para Charbel, acaba sendo uma prova de que
a síndrome de Down nem o afasta nem o limita no convívio com a sua comunidade, sua
família e seus amigos. E, principalmente, não diminui seu impacto e sua in uência sobre
aqueles que convivem com ele.
OUTRO OLHAR - UMA NOVA PERSPECTIVA
(Direção: Renata Sette, Documentário, Brasil, 2014, 26 min)
A história da estudante gaúcha Renata Basso, que tem
síndrome de Down e acaba de concluir o ensino médio, é
o o condutor de um retrato impressionante sobre a
educação inclusiva no Brasil. Por meio de entrevistas com
professores, colegas de classe, familiares e a própria
Renata, o lme mostra que o esforço coletivo torna
possível oferecer uma aprendizagem de qualidade a estudantes especiais.

09/08 | 19h30 | Teatro | Livre

CINESESC - DE CARONA PARA O AMOR
(Direção: Franck Dubosc, França, Comédia, 2018, 107 min.)
Sinopse: Jocelyn, homem de negócios em pleno sucesso,
é um paquerador e mentiroso inveterado. Apesar de
cansado de ser ele mesmo, ele acaba seduzindo uma
jovem e linda mulher se fazendo passar por um
de ciente. Até o dia em que ela apresenta a ele a irmã,
que é de ciente.

14/08 | 19h30 | Teatro | 12 anos

CINESESC - SESSÃO DEBATE
SE ESSE FILME FOSSE MEU
(Direção: Beatriz Craveiro, Documentário, Brasil, 2015, 17
min)
Com simplicidade: um lme de e sobre crianças. O que
importa é a relação entre a equipe e aqueles que são
lmados; colocando os dois lados em choque, interação,
desconhecimento provocado pela presença da câmera.
Em “Se Esse Filme Fosse Meu” uma equipe de lmagem
se encontra com três meninas com a intenção de realizar um documentário em processo
colaborativo. O lme expõe as di culdades em se lidar com o diferente, sem trazer a
Síndrome de Down como tema principal.
COMO SOMOS
(Direção: Naira Soares e Mirella de Souza. Documentário, Brasil, 30
min)
Como Somos é um documentário que conta a história de doze
famílias com algo especial em , comum: a convivência com um
familiar autista e/ou com síndrome de down.
O documentário parte do pressuposto de que instituições públicas
e privadas dizem não estar preparadas para receber essas pessoas,
mas o questionamento que ca é: E as famílias? Será que foram
preparadas?

28/08 | 19h30 | Teatro | Livre

DANÇA
CENA EM PAUTA – DANÇA
OFICINA: “O CORPO NA CENA”
A o cina tratará de dinâmicas corporais da dança e do teatro, a o cina propõe uma prática
para o ator/dançarino que evidencia a importância de um programa para: presença cênica,
pulso, intenção, manipulação de energia e dinâmica corporal. Com objetivo de promover
uma vivência que auxilie na organização, sensibilização e construção de um corpo
disponível para a cena e para diferentes técnicas de dança e teatro.

28/08 | 18h às 22h | Sala de dança | Insc.: 1 litro de leite ou 1 livro | 12 anos
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CENA EM PAUTA – DANÇA
ESPETÁCULO “CABEÇAS ODOLETAS” – COMADANÇA
Os “Cabeças Odoletas.com” é um espetáculo de dança
contemporânea de dois meninos que brincam com tudo,
para inventarem outras brincadeiras, pulam por entre
imagens, mudam as ordens das coisas, porque o
importante é fazer versos nos quintais. “Os Odoletas”
gostam do vazio para preencher, do cheio para esvaziar,
tudo pode se transformar, um gostoso bolo para comer e
voar nele. Um espetáculo de dança que tudo pode dançar.

29/08 | 15h | Teatro | Gratuito | Livre

CENA EM PAUTA – DANÇA
ESPETÁCULO “MISERÊ” – COMADANÇA
Miserê é um espetáculo de dança contemporânea que
retrata a trajetória de um homem qualquer, que
impossibilitado de permanecer em sua terra natal devido
às condições de miséria, busca nas grandes cidades
perspectiva de vida melhor. Uma metáfora de todos nós
que procuramos um lugar no mundo.

30/08 | 20h | Teatro | Entrada 01 litro de leite UHT ou 1
livro | 16 anos

CENA EM PAUTA – DANÇA
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA “VOS” – COMADANÇA
VOS – corpos suportes de re exos, uma espécie de caixa
de fundo in nito que nunca acaba de revelar o que tem
dentro. E tem dentro toda a realidade. Bailarinos com
placas de espelhos nas mãos que criam danças adágios
pelos lugares, re etindo tudo ao seu entorno. Levando a
poética de dançar com todos, e por breves momentos
estarem mais próximo.

31/08 | 19h | Do Foyer até Concha Acústica | Gratuito | Livre

AÇÕES CULTURAIS
SÁBADO CRIATIVO
Todos os sábados, o espaço cultural desenvolve atividades formativas rápidas e abertas a todos
os públicos, além de espaços de leitura e experimentação.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

DIA 04/08
- 15h às 16h (Ateliê) – O cina “Qual a cor da sua pele?”: Nesta o cina as crianças serão
desa adas a encontrarem a cor da sua pele através de misturas com tinta guache. O
objetivo é trabalhar questões como identidade, racismo e ancestralidade.
- 16h às 17h (Ateliê) – Fantoches com palitos de picolé Nesta o cina a intenção é
construir personagens com palitos de picolé, explorando a criatividade e continuando a
aplicar os temas trabalhados na o cina “Qual a cor da sua pele?”, construindo fantoches
com os quais a criança se identi que.
- 17h às 17h30 (Foyer) – Contação de histórias.
DIA 11/08
- 15h às 16h (Foyer) – O cina de Brinquedos Sonoros: Nessa o cina a proposta é
confeccionar brinquedos sonoros utilizando materiais recicláveis. Por exemplo: Maracas,
pequenas autas, etc.
- 16h às 17h (Foyer) – O cina de Malabares e Swing: Nesta o cina a intenção é construir
alguns elementos da arte circense, explorando a criatividade e coordenação motora das
crianças.
- 17h às 17h30 (Foyer) – Contação de histórias.
DIA 18/08
- 15h às 16h (Foyer) – Óculos 3D: Nessa o cina ensinaremos a confeccionar o óculos 3D,
e posteriormente a criança poderá testar o seu óculos assistindo pequenos lmes em 3D.
- 16h às 17h (Foyer) – O cina de Flipbook: os participantes construirão um livreto com
uma coleção de imagens organizadas em sequência para ser folheado dando a impressão
de movimento. É praticamente um cinema portátil, que cabe no bolso!
- 17h às 17h30 (Foyer) – Contação de histórias.
DIA 25/08
- 15h às 16h (Ateliê) – A Arte de Pintar com os dedos: A o cina irá apresentar a técnica
identitária da artista Tânia Pardo, de pintura em acrílico com os dedos das mãos e pinceis
de borracha. O objetivo é estimular as crianças a experimentações e experiências
artísticas.
- 16h às 17h (Ateliê) – O cina de Xilogravura: As crianças serão introduzidas a arte da
xilogravura através de vídeo explicativo e materiais impressos que temos no Banco de
Textos. Através dessa introdução, a criança será convidada realizar a técnica da
xilogravura usando como base pratinhos de isopor.
- 17h às 17h30 (Foyer) – Contação de histórias.

Sábados | Gratuito | Atividades Culturais livres
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SESC ITINERANTE
Em agosto, o Sesc Itinerante vai até a praça da Vila Mineira, com o cinas de percussão
corporal, o cina de brinquedos ópticos e atividades recreativas, como jogos gigantes,
dentre outras.
Além das atividades citadas, haverá exibição do lme:
“31 MINUTOS” (Direção: Alvaro Díaz, Pedro Peirano,
Brasil/Chile, 2012, 80 min).
Sinopse: Juanín atua como produtor no famoso
noticiário de TV 31 Minutos. Ele é o último de sua
espécie, uma raridade que desperta o interesse de uma
malvada colecionadora de animais em extinção
conhecida como Cachirula. Ela só precisa precisa dele
para completar sua exótica coleção. Contando com a
ajuda de Tio Careca, ela dá início a uma caçada pelo último membro dos juanines. Juanín
acaba raptado e levado até o fantástico castelo de vilão, onde são mantidos todos os
animais de sua coleção. A atrapalhada equipe do programa 31 Minutos irá procurar pelo
amigo e companheiro de trabalho, sem saber que acabarão enfrentando um verdadeiro
exército.

18/08 | 16h às 20h | Praça da Vila Mineira | Gratuito | Livre.

MÚSICA

MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÕES
JAZZMIN´S
Extraído da Jazzmin´s Big Band, o Jazzmin´s Combo é
formado por mulheres com vasta experiência pro ssional
e com currículos que circulam por várias vertentes
musicais. O trio apresentará além de repertório autoral,
também selecionado de MPB, demonstrando a riqueza
dos ritmos brasileiros aliados à arranjos jazzísticos onde a
improvisação tem papel essencial. O alto nível dos
arranjos e a beleza da sonoridade revelam a técnica e a
versatilidade de todas as integrantes. O grupo tem como meta, proporcionar a oportunidade de transformação do olhar sobre o talento musical da mulher com a veiculação de um
trabalho de qualidade artística e cultural em direção à mudança da desproporção entre
homens e mulheres nesse mercado de trabalho. O trio será formado por Gê Côrtes
(Contrabaixo), Liz de Carvalho (Piano) e Paula Valente (saxofones e auta).

30/07 | 20h | Teatro | Livre | Informações: 66-3411-1491 | ehill@sescmt.com.br | 1 L de
leite uma hora antes do espetáculo

MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÕES
SHOW GABRIEL CARMO, GLEISSON LIMA E LÊNIN CORRÊA
Este show irá apresentar três compositores da cidade de Rondonópolis que já participaram
da Mostra de Música Sesc MT em anos anteriores. Um show com repertório que se
entrelaçam na musicalidade e criatividade na arte de compor. Uma bela oportunidade de
rever os trabalhos que vem movimentando a cena musical do estado de Mato Grosso

03/08 | 20h | Teatro | Livre | Informações: 66-3411-1491 | ehill@sescmt.com.br | 1 L de
leite uma hora antes do espetáculo
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MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÕES
MARIANA BOREALIS
Como cantora tem realizado diversos trabalhos em barzinhos,
shows, eventos particulares. Porém recentemente decidiu
desenvolver seu trabalho como compositora participando já de
uma edição do Cantautores, projeto encabeçado pelo também
cantautor André Coruja.
A partir daí reuniu-se com o amigo Augusto Krebs, hoje estudante
do curso de música pela Universidade Federal de Mato Grosso,
cantor e compositor, topou ser o violonista, arranjador e parceiro
nas construções das canções com Mariana Borealis

04/08 | 20h | Teatro | 12 anos | Informações: 66-3411-1491 | ehill@sescmt.com.br | 1 L de
leite uma hora antes do espetáculo

MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÕES
LAURA PASCHOALICK
Musicista prática Instrumentista (violão), Cantora e Compositora
residente em Cuiabá a 04 anos. Iniciou sua formação artística pelo
projeto Guri de São Paulo, cursando coral, violino e Teoria
musical. Posteriormente cursou canto e Violão Popular na
MusicAll – Marília (SP). Participou do X Festival de Música de
Ourinhos – Ourinhos (SP). Vem desenvolvendo o trabalho autoral
“Cativa Caatinga”. A concepção da Cativa Caatinga parte
primeiramente da composição das palavras “sertão seco” e “ser
tão seco”. Em seu início a construção é dada pela falta de
esperança, indo para o autoconhecimento e depois passando por
todo o processo de resiliência, assim sempre comparando a
própria existência do “eu” com o processo natural, não podendo descartar essa dualidade
entre a seca e a chuva, a qual, através dela, vem a bonança. Tem como referências musicais
Ceumar, Pietá, Francisco El Hombre, Kiko Dinucci (Afromacarronico), Juçara Marçal,
Metá Metá, Mariana Aydar, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho,
Renata Rosa, Alessandra Leão, A Barca, Geraldo Azevedo, Caetano Veloso e Gal Costa.

04/08 | 20h30 | Teatro | 12 anos | Informações: 66-3411-1491 | ehill@sescmt.com.br |
1 L de leite uma hora antes do espetáculo

MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÕES
LUANA ERAS
Conhecida da noite musical Cacerense desde os 15 anos de idade,
começou desde os 16 anos. Transita entre ritmos e estilos variados
que oferece a musicalidade Brasileira. Hoje integrando a banda
Macacos do Brejo também constam na trajetória os trabalhos
como instrumentista freelancer. As composições mesclam ritmos
populares, letras cheias de sentimentos e versatilidade em sua
apresentação

05/08 | 20h | Teatro | 12 anos | Informações: 66-3411-1491 |
ehill@sescmt.com.br | 1 L de leite uma hora antes do espetáculo

MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÕES
LUCIANA OLIVEIRA (NEGA LU)
Nascida na cidade de Rondonópolis-MT . Iniciou sua
trajetória musical cantando e tocando em igreja, decidiu
arriscar-se nas noites de sua cidade como instrumentista
(contrabaixo) em uma banda baile, consequentemente se
abriram as portas para novos desa os. Com 14 anos
montou sua primeira banda onde era vocalista. No ano
de 2015 participou de um concurso musical na cidade de
primavera do leste, sendo sua primeira competição, na
qual cou em 3° lugar na categoria MPB e em 4° Lugar na
categoria inéditas. Em sequência recebeu um convite para participar das audições do
programa ILUMINADOS do Domingão do Faustão, foi até a 4° fase do programa X
FACTOR BRASIL, e a campeã do quadro NOVOS TALENTOS é BEM MATOGROSSO.
Luciana Oliveira se apresenta como vocalista e instrumentista na banda cujo nome é “
BANDA DA NEGA” que se compõe com 7(sete) músicos, e que tem levado ao público de
todo o estado um repertório alegre e contagiante com uma levada eclética.

05/08 | 20h30 | Teatro | 12 anos | Informações: 66-3411-1491 | ehill@sescmt.com.br |
1 L de leite uma hora antes do espetáculo
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MOSTRA DE MÚSICA – OFICINAS
IMPROVISAÇÃO / SOPROS COM PAULA VALENTE (SP)
Esta o cina tem como objetivo explicar passo a passo, os
mecanismos próprios para se desenvolver com critério e
consciência uma improvisação idiomática tanto na
música brasileira quanto no jazz. Através de uma análise
do vocabulário, demonstrar as escolhas harmônicas mais
e cientes, a articulação correta, e a rítmica característica;
tudo para que o estudante consiga visualizar o caminho a
percorrer para obter um bom desempenho neste campo
musical.

31/07 a 04/08 | Ter a Sex das 18h às 22h, Sáb das 15h às 19h |Sala de Música | 2 Litro de
leite | Informações e inscrições: 66-3411-1491/1484 - ehill@sescmt.com.br
Público alvo e pré-requisitos: Instrumentistas de sopro em geral (saxofonistas,
ﬂautistas, clarinetistas, trompetistas, trombonistas, etc.

MOSTRA DE MÚSICA – OFICINAS
CANTO POPULAR - TÉCNICAS E REPERTÓRIOS,
COM PAULA SANTORO (RJ)
31/07 a 04/08 | Ter a Sex das 18h às 22h, Sáb das 15h às 19h
|Sala de Dança | 2 Litro de leite | Informações e inscrições: 663411-1491/1484 - ehill@sescmt.com.br
Público alvo e pré-requisitos: Público de interesse e Prérequisito: estudantes de música, instrumentista e interessados
que conhecimento da escrita musical (mínimo de 02 anos de
estudo sistemático).

CICLO SESC DE MÚSICA - ZEZO RIBEIRO
Violonista experimental paulistano, pioneiro na fusão das
técnicas do violão amenco com jazz, rock e MPB. Com
25 anos de carreira, Zezo Ribeiro consolida-se como um
dos grandes músicos, instrumentistas e compositores
brasileiros da atualidade por seu trabalho de busca e
expansão da linguagem do violão no cenário internacional, com a utilização de diversos aspectos técnicos do
violão amenco, do jazz ao rock e do pop a inovação do
sentido melódico de suas composições. O conceito é
inovador e foi desenvolvido e amadurecido após 11 anos radicado na Espanha, onde teve a
supervisão, de um dos ícones do violão amenco, Manolo Sanlucar. No início de sua
carreira, foi agraciado pela oportunidade de acompanhar e aprender tudo sobre os
maravilhosos caminhos das harmonias brasileiras, gracas a generosidade de um dos
gigantes da guitarra brasileira, seu amigo e eterno parceiro o gaúcho Olmir Stocker –
Alemão. Neste momento Zezo Ribeiro explora novas possibilidades de conceitos sonoros
com parceiros como Edu Ardanuy, Mozart Mello, oferecendo a toda uma nova geração de
violonistas/guitarristas uma gama in nita de possibilidades de atuação do violão
contemporâneo. Zezo Ribeiro, tem lançados 5 cds na Europa pela gravadora Nubenegra –
Gandaia, Flamencando, Brincadeira, Casaverde e Turbilhão - com participações de
Paulinho da Costa, John Patitucci, Eric Marienthal, Heitor TP, Elba Ramalho,
Dominguinhos entre outros. Além dos trabalhos "Solo e muito bem acompanhado" e, o
mais recente, "Coração de Melodia", comemorando 20 anos de carreira como pro ssional.

31/08 | 20h | Teatro | 01 L de leite UHT | Livre

TEATRO
CURSO DE TEATRO – 3º MÓDULO
DRAMATURGIA DA CENA COM JULIANA CAPILÉ
Nesse módulo, os participantes vão se aprofundar na
dramaturgia textual, com ênfase para alguns temas como
protagonismo, antagonismo, pontos de virada, personagens primários, secundários e terciários; linguagem
dramática, épica e lírica; a dramaturgia das coisas –
estudo sobre a construção dramatúrgica do gurino,
cenário, luz, som; dramaturgia a partir de jogos de cena;
dramaturgia coletiva e dramaturgia colaborativa. Além
disso, irão desenvolver suas próprias dramaturgias através de exercícios propostos pela
ministrante durante as etapas.
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Juliana Capilé é graduada em Direção Teatral pela UFOP - Universidade Federal de Ouro
Preto. Possui vasta experiências em direção teatral, dramaturgia e atuação para teatro e cinema.
Cursou cinema no Instituto Dragão do Mar – Casa Amarela, em Fortaleza / CE. Integrante
fundadora da Cia Pessoal de Teatro, como atriz, diretora e dramaturga. Participa do Coletivo à
Deriva - Intervenções Urbanas. Uma das organizadoras do Movimento de Teatro - MT.
Realizadora do Núcleo de Pesquisas Teatrais – Encontro Possíveis. Integrante do grupo de
pesquisa Artes Híbridas/ ECCO - UFMT. Mestra em Estudos de Cultura Contemporânea / ECCO
- UFMT.

Etapa 1: 07 a 09/08 | Etapa 2: 21 a 23/08 | 19h às 22h | 14 anos | Inf.: (66) 3411-1491
Trabalhador do Comércio e seus dependentes: R$ 10,00 | Público Geral R$ 20,00 |

NUCLEO SESC DE CINEMA: MAQUIAGEM CINEMATOGRÁFICA PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM ANDREIA OKAMURA
Durante as aulas, os alunos aprenderão os fundamentos da
maquiagem cinematográ ca, ferimentos leves e pesados, como os
de queimaduras e ainda, cobrir cicatrizes. São aulas teóricas e
práticas quem vão demonstrando experimentos e soluções de
maquiagem com custos menores e acessíveis.
Andréia Okamura é maquiadora pro ssional e fez parte da equipe de
maquiadores da Escola de Samba da Mangueira, produzindo os
diversos personagens que des laram no sambódromo, no Rio de
Janeiro. Andréia tem certi cação nos cursos Airbush e Maquiagem
para efeitos especiais e caracterização, além de vasta experiência na
área.

13 a 17/08 | 14h às 18h | 10 a 17 anos | Inscrição: 1 litro de leite UHT ou 1 livro

LAZER
NOITE DE LAZER
Ÿ

VELHOS JOVENS - ROCK
03/08 | 19h às 22h | Concha Acústica | Entrada 01 litro de leite UHT

Ÿ

GABRIEL CARMO

Ÿ

THE FREE BLUES BAND

17/08 | 19h às 22h | Concha Acústica | Entrada 01 litro de leite UHT
31/08 | 19h às 22h | Concha Acústica | Entrada 01 litro de leite UHT

03, 17 e 31/08 | 19h às 22h | Concha Acústica | Entrada: 01 litro de leite

Pessoas com e sem
deﬁciência jogando juntas em
prol da verdadeira inclusão.

23/08/2018
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23/08 | DAS 14H ÀS 16H
FESTIVAL RECREATIVO DE ATIVIDADES FÍSICAS INCLUSIVAS.
Período de Inscrição: Agendamento na unidade Sesc Rondonópolis

25/08/2018

24/08/2018

24/08 | 08H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
MINI CURSO: ‘‘AÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA INCLUSÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS’’
Com Ulisses de Araújo - Proﬁssional do CETEFE (Centro de Treinamento de Educação Física Especial)
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Público-alvo: Acadêmicos, Proﬁssionais de Educação Física e Educação.
Inscrição: 01L de Leite Longa Vida (Vagas limitadas)
Período de Inscrição: 23/07/18 À 17/07/18, presencialmente na unidade ou pelo telefone 66 3411-1450

24/08 | 07H0 ÀS 12H
EVENTO ESPORTIVO (Aberto ao Público - Gratuito)
Abertura do Paracopa com uma palestra motivacional da atleta paralímpica Érika Cheres Zoaga.
Evento esportivo: natação, atletismo (saltos, arremessos e corridas), xadrez, dominó, goalbol, vôlei sentado, tênis
de mesa e futebol de surdos.

Unidade Sesc Rondonópolis

Informações: (66) 3411-1450
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ATIVIDADES FÍSICAS
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

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

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

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

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL
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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

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

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

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

17 anos acima
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

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

Sábado

14h

Gratuito

Gratuito

07 a 59 anos

Sábado

15h

Gratuito

Gratuito

12 a 59 anos

Sábado

13h

Gratuito

Gratuito

06 a 12 anos

Sábado

13h e 17h

Gratuito

Gratuito

13 a 59 anos

Sábado

15h e 16h

Gratuito

Gratuito

VIOLA DE ARCO (ORQUESTRA)

13 a 59 anos
VIOLONCELLO

VIOLINO

Obs.: os interessados nos cursos gratuitos deverão realizar o cadastro de aluno trabalhador do
comércio/dependente ou público geral

CURSOS PCG (PLANO DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE)
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

2ª e 4ª

18h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

2ª e 4ª

09h e 15h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

DANÇA

14 anos acima
FLAUTA DOCE

07 a 17 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
1 - 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:
Ÿ Cópia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS - GRF) com comprovante de pagamento;
Ÿ Cópia da GPS (Guia de Recolhimento do INSS) com comprovante 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:
Ÿ CTPS, CPF, documento de identi cação, comprovante de residência, foto atual;
Ÿ Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: comprovante de rendimento atualizado;
Ÿ Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Aposentado: comprovante de rendimento do
INSS atualizado;
Ÿ Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Desempregado: estar há, no máximo, 01 ano
desempregado;
Ÿ Estagiário do Sesc, do Senac e de empresa enquadrada no plano sindical da CNC: Cópia do termo de
compromisso ou carteira de trabalho.
1.3 - DO DEPENDENTE DO TRABALHADOR DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO:
O(A) dependente deve ter vínculo com o(a) titular de: avô, avó, pai, mãe, padrasto, madrasta, cônjuge ou
companheiro de união estável de qualquer gênero, lho(a), enteado(a), neto(a) ou pessoa sob guarda e
apresentar:
Ÿ CPF (conforme legislação vigente), documento de identi cação, foto atual;
Ÿ Cônjuge ou companheiro de união estável de qualquer gênero: certidão de casamento civil ou religioso;
ou declaração de união estável de qualquer gênero assinada por duas testemunhas com reconhecimento em cartório; ou escritura de união estável; ou instrumento público de sociedade de fato;
Ÿ Filho(a), neto (a), enteado(a), pessoa sob guarda do titular: ter até 21 anos;
Ÿ Neto(a): documento que comprove o parentesco com o titular;
Ÿ Enteado(a): certidão de casamento; ou declaração de união afetiva assinada por duas testemunhas com
reconhecimento em cartório; ou escritura de união estável; ou instrumento público de sociedade de
fato do responsável com o titular;
Ÿ Pessoa sob guarda do titular, de nitiva ou provisória: documento emitido pelo Juizado da Infância e
Juventude, comprovante de residência, foto recente;
Ÿ Em caso de lho(a), neto(a), enteado(a) ou pessoa sob guarda do titular, acima de 21 e até 24 anos:
comprovação da condição de estudante;
Ÿ Em caso de dependente de titular falecido: atestado de óbito e última CTPS do falecido, comprovante
de rendimento do dependente (INSS/ Pensão).
1.4 - DO PÚBLICO EM GERAL:
Para todos que não se enquadrarem nas categorias "Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo" ou "Dependente", podem ser habilitados como "Público em Geral" e apresentar:
Ÿ Documento de identidade, CPF (conforme legislação vigente) e foto recente.
2 - CUSTOS PARA HABILITAÇÃO:
Ÿ 2.1 - Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ou Dependente: Gratuito;
Ÿ 2.2 - Público em Geral: 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

Sesc Barão de Melgaço

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

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

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

Sesc Juscimeira

Ÿ

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

Sesc Casa do Artesão
Av. Tenente Cel. Duarte, 2140, Centro
Sul - 65 3611-0500
Ÿ

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

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

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

Ÿ Mesa Brasil Sesc
Av. Ten. Cel. Duarte, 2140, Centro-Sul
65 3675-3028
Ÿ Restaurante Sesc Mangaba
Rua 13 de Junho, 315-A, Centro-Norte
65 3623-9561 / 3624-7151

www.sescmt.com.br

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

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

Sesc Ler Cáceres

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

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

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

