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ARSENAL
ARTES VISUAIS
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.

16

“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 “.

Sáb. das 16h às 18h | Ateliê de Artes | Gratuito | 16 anos | Informações: 3616-6913/6932.

CINEMA

Uma seleção dos melhores lmes que foram exibidos no Arsenal em 2018.

LIXO EXTRAORDINÁRIO
(Lucy Walker, Brasil, Documentário, 2010, 99min.)
O documentário acompanha o trabalho do artista
plástico Vik Muniz em um dos maiores aterros
sanitários do mundo: o Jardim Gramacho, na periferia
do Rio de Janeiro. Lá, ele fotografa um grupo de
catadores de materiais recicláveis, com o objetivo
inicial de retratá-los. No entanto, o trabalho com esses
personagens revela a dignidade e o desespero que
enfrentam quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente.

04/12 | 19h30 | Cinema | Gratuito
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TROPICÁLIA
(Marcelo Machado, Brasil, Documentário, 2012, 87min.)
Uma análise sobre o importante movimento musical
homônimo, liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil
no nal dos anos 1960. Ao mesmo tempo, o Brasil
sofria com a ditadura dos generais no poder, o que fez
com que Caetano e Gil fossem exilados do país.

05/12 | 19h30 | Cinema | Gratuito

CINEMA NOVO
(Eryk Rocha, Brasil, Documentário, 2016, 90min.)
Um ensaio poético sobre o movimento cinematográ co
brasileiro que colocou o Brasil no mapa do cinema
mundial, lançando grandes diretores e criando uma
estética única, essencial e visceral que mudou a história
do cinema e da história do Brasil para sempre.

06/12 | 19h30 | Cinema | Gratuito

EU, DANIEL BLAKE
(Ken Loach, Reino Unido, França, Bélgica, 2017,
101min.)
Após um ataque cardíaco, Daniel Blake busca receber
os benefícios concedidos pelo governo, entretanto ele se
depara com a extrema burocracia. Nesse cenário ele
conhece Katie, a mãe solteira de duas crianças que se
mudou recentemente para a cidade.

07/12 | 19h30 | Cinema | Gratuito

SINFONIA DA NECRÓPOLE
(Juliana Rojas, Brasil/Chile, Com/Drama, 2014, 94 min.)
Deodato é um aprendiz de coveiro não muito animado
com a pro ssão. Sua rotina melhora quando Jaqueline
surge no cemitério. 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.

08/12 | 19h30 | Cinema | Gratuito

NOSSA IRMÃ MAIS NOVA
(Hirokazu Kore-eda, Japão, Drama, 2016, 127min.)
Três irmãs vivem em Komakura numa linda casa que
pertence à família há anos. Quando o pai delas morre,
elas decidem ir ao funeral. Lá conhecem a sua meiairmã, uma tímida adolescente pela qual se apegam
muito rápido.

09/12 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Classiﬁcação indicativa: 10 anos

Aos sábados e domingos às 17h30 tem programação de lmes para o público infanto/juvenil e
que promove a interação familiar. Pacotes de pipoca são distribuídas ao nal de cada sessão.

BRICHOS – A FLORESTA É NOSSA
(Paulo Munhoz, Brasil, Aventura, 2012, 82min.)
O jaguar Tales e o quati Jairzinho estão de férias na
Floresta da Vila dos Brichos. 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 vilões tentam
convencê-los a cederem a oresta.

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

ABRIL E O MUNDO EXTRAORDINÁRIO
(Franck Ekinci / Christian Desmares, França, Comédia
/Aventura, 2016, 105min.)
Em 1941, a França, presa ao século dezenove e no
período das máquinas a vapor, é governada por
Napoleão V. Durante 70 anos, cientistas franceses
desaparecem misteriosamente. As coisas mudam
quando os pais de Abril, dois cientistas, somem e a
lha decide ir à procura dos dois.

09/12 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre
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RECREAÇÃO
PULAÇÃO DE CORDA
O Jardim do Sesc Arsenal recebe todas as crianças numa
divertida atividade. Além de ser um espaço super legal para
brincar, a equipe do Sesc preparou diversas atividades para
animar a brincadeira! Às quintas-feiras venha pular corda
com a gente!

06 e 13/12 das 17h às 18h | Jardim |
Livre para todas as idades

OFICINA BONECO DE NEVE
O Natal está chegando. Vamos aprender a construir o nosso
próprio enfeite da árvore? Nesta divertida o cina as crianças
são convidadas a construir seu próprio boneco de neve,
utilizando tampinhas de metal recicladas, tas coloridas e
palito de picolé.

07/12 das 16h às 17h | Oﬁcina de Ideias | A partir de 7 anos
7 vagas | Gratuito

OFICINA DE DESENHO LIGANDO IDEIAS
Será que você consegue realizar esse desa o? A o cina
incentiva a crianças a encontrarem soluções para ligar os
pontos feitos com materiais como papel crepom, barbante,
lantejoula entre outros. De forma lúdica elas treinam o
raciocínio lógico, a interação e a criatividade.

08 e 09/12 das 16h às 17h | Oﬁcina de Ideias | A partir de 7
anos | 15 vagas | Gratuito

L

OLHAR INTERIOR - MÚSICA AO VIVO

L

O projeto Olhar Interior acontece na Choperia do Sesc Arsenal e está com um novo
horário de funcionamento. Agora de Quarta a Domingo!
Ouça boa música, em um ambiente agradável e com pratos incríveis.

Karola Nunes

André Coruja

Jheo Gil

Luth Peixoto

01/12 às 19h

02/12 às 17h

05/12 às 19h

06/12 às 19h

Mariana Borealis

João Reis

Branco Barros

Carol Brandalise

07/12 às 19h

08/12 às 19h

09/12 às 17h

12/12 às 19h

Qua. a Sáb. das 19h às 23h / Dom. das 17h às 21h | Pergolado da Choperia |
Em dias de chuva os shows serão realizados dentro da choperia

OLHAR INTERIOR ESPECIAL - MÚSICA AO VIVO

L

No dia 13 de dezembro o Sesc Arsenal recebe os músicos do projeto Olhar Interior para
uma grande apresentação, cada um dos músicos vai tocar parte do seu repertório e também
vão fazer canções coletivas. Nomes como Branco Barros, Luth Peixoto, Mariana
Borealis, Jheo Gil, Carol Brandalise, Karola Nunes, João Reis, Marcia Oliveira,
Juliane Grisólia, Deize Aguena, André Coruja e Trio Pingado já passaram pela
Choperia com suas canções. E agora você vai ter a oportunidade de ouvi-los todos em um
único dia!

13/12 | 19h às 22h | Gratuito
Em dia de chuva o show serão realizados dentro da choperia
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BALNEÁRIO
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

A unidade estará em férias coletivas de 17/12/18 a 07/01/2019. Atendimento ao público
em: 08/01/2019.
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)
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

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

LANCHONETE BALNEÁRIO
Deliciosas opções de lanches: bolo de arroz, bolo de queijo, chipa tradicional e recheada,
bolo, salgados assados, misto quente e torta salgada.

Terça a Domingo | Informações: 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

RESTAURANTE
Restaurante com bu et por quilo.
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
O Restaurante funcionará até 16/12/2018 e volta em 12/01/2019.
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MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma divertida tarde de lazer com:
GRUPO APRONTAÊ

09/12 | 12h às 16h | Inf.: (65) 3611-0750

ENCONTRO COM GESTANTES
Visando o bem estar das gestantes, em especial as que realizam pré-natal nos PSF's
próximos da Unidade, realizamos hidroginástica e palestras sobre pré-natal e puerpério:
modi cações siológicas da gestação (1º, 2º e 3º trimestre), nutrição na gestação,
exercícios físicos na gestação, saúde bucal da gestante, importância da realização do prénatal, benefícios do parto normal, cuidados gerais com o recém-nascido, benefícios do
aleitamento materno.

13/12 | 08h | Gratuito | Inf.: (65) 3611-0750

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

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.

02 e 09/12 | 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
De Ter. a Sex. das 8h às 17h e Sáb., Dom. e Feriados das 09h às 17h | Informações: 3611- 0750
ALUGUEL

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

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

ALUGUEL DE ESPAÇOS DE LAZER
De Ter. a Sex. das 8h às 17h e Sáb., Dom. e Feriados das 09h às 17h | Informações: 3611- 0750
COZINHA GOURMET
Trabalhador do Comércio: R$ 300,00
Público geral: R$ 600,00
ESPAÇO GOURMET 1 - Espaço destinado para o lazer, comemorações e confraternizações
para até 200 pessoas.
Trabalhador do Comércio: R$ 300,00
Público geral: R$ 600,00
ESPAÇO GOURMET 2 A 7- Uma nova opção para os comerciários confraternizarem com
os amigos e familiares. A cada locação do espaço, o comerciário terá direito a trazer até
nove convidados.
Exclusivo para Trabalhador do Comércio: R$ 50,00, com 02 jogos de mesas
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CASA DO ARTESÃO
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EXPOSIÇÃO ARTEFATOS
Os artefatos são uma mostra da imensa riqueza cultural
indígena, que no Brasil somam quase 900 mil distribuídos
em 254 povos que falam 150 línguas distintas. Venha
conhecer na exposição Artefatos, realizada em parceria
com o Centro Cultural Ikuiapá, peças produzidas pelos
povos Iny (Karajá), Waiwai, Tenetehara (Tembé),
Menkragnotire (Kayapó), Anunsu (Nambikwara),
Ka’apor, Mehin (Krahô), Ikpeng e Boe (Bororo), que
habitam os estados de Mato Grosso, Maranhão, Pará e Tocantins.

Exposição: Até 05/03/2019 | Seg. a Sex. das 08h30 às 17h15 e Sáb. das 07h45 às 12h45 |
Informações e agendamento escolar: 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

FEIRA NO QUINTAL DA CASA - COMIDA, ARTE E AFETO

L

O Sesc Casa do Artesão proporciona agora um lugar
aconchegante que reúne comida, arte e afeto em uma só
noite. O ar mágico que só um quintal cuiabano pode
proporcionar é o ingrediente perfeito para a Feira no
Quintal da Casa. Em dezembro a Casa traz duas edições
da Feira.
07/12 | Show com Laura Paschoalick e Lambadeiros
de Elite
22/12 | Show com Caio Mattoso
Ÿ

Rosana Pavão

Ÿ

Gastronomia
Cafeteria da Casa

Ÿ

Divina Batata

Ÿ

Go Vegan de Bike

Ÿ

Goias Pamonhas

João de Barro Ateliê

Ÿ

Ÿ

Churrasco Grego do
Maurinho

Ÿ

Espetinho D´Gato

Deu na telha Brechó

Ÿ

Sir Donuts

Rosa Argilosa

Ÿ

Ÿ

Ÿ

La Gelari

Banho Doce

Ÿ
Ÿ

Kombi Truck Rock
Chopp

Ÿ

Mostarda Gourmet

Ÿ

Raposa Vegana

18h às 22h | Livre | Gratuito

Arte

Ÿ

Paty Wolf

Ÿ

Luxo sem Lixo

Ÿ

Namastê Cristais

Ÿ

Mandacaru Craft

OFICINA CERRADO ILUSTRADO, COM PATTY WOLFF (MT)
Na o cina serão criadas ilustrações experimentais a partir
do desenho de observação de plantas do cerrado. A
proposta objetiva trabalhar técnicas de desenho a partir
da observação e de pintura com a técnica da acrílica
aguada, harmonia na composição, criação, escolha da
paleta de cores, além de estimular conexões, trabalhando
vivências e memórias, percepção e a criação de
ilustrações que, representem o estreitamento da relação
Humanidade-Natureza. É necessário pensar a insustentabilidade social e ambiental do modelo de exploração dos recursos naturais nos biomas
cerrado, pantanal e amazônico de nosso estado.
Paty Wol é pau- ncada de Rondônia, artista visual, mestre em Geogra a e
capoeirista. Pesquisa as culturas dos povos: originários, campesinos, remanescentes
de quilombo e comunidades tradicionais mato-grossenses e brasileiras.

Turma 01 | 07/12 | 15h às 18h | 07 anos | Pré-inscrições:http://bit.ly/cerradoilustrado01
Turma 02 | 17 a 21/12 | 14h às 17h | 15 anos | Pré-inscrições: http://bit.ly/cerradoilustrado02
Vagas limitadas| 01 litro de leite UHT para trabalhadores do comércio e seus dependentes e
02 litros de leite UHT para demais públicos | Inf. rlerer@sescmt.com.br | 3611-0506

PALESTRA COMIDA SAUDÁVEL PARA TODOS, COM JULIANA GOMES (SC)
O que signi ca alimentação “saudável” e qual o impacto
dela no nosso cotidiano. Cozinhar precisa de habilidade,
tempo e ingredientes caros? O que acontece com os
alimentos antes de chegarem ao nosso prato? O evento
tem o objetivo de transformar a forma como as pessoas
enxergam a comida.
Jornalista, mestre em Educação e cozinheira
amadora. Idealizou o Projeto Comida Saudável pra
Todos, que visa ao incentivar o consumo de vegetais
a partir de receitas brasileiras acessíveis e que não
envolvam produtos de origem animal; de combate ao
desperdício de alimentos; e de resgate do conceito de comida como cultura.

15/12 | 08h às 11h | Vagas limitadas | 01 kg de alimento não perecível para trabalhadores
do comércio e seus dependentes e 02 kg de alimentos não perecíveis para demais
públicos Pré-inscrições: http://bit.ly/sabadosorganicos | Inf.: rlerer@sescmt.com.br
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OFICINA HORTA VERTICAL, COM GEORGIA FILIPOVITCH (MT)
Para você que sempre quis ter temperos frescos no
preparo dos alimentos, mas sempre reclamou que não
tem espaço em casa ou que não sabe como cuidar das
hortaliças, pare de se lamentar! A o cina Horta Vertical
vai te mostrar que é possível sim cultivar ervas, temperos
e outras hortaliças no conforto da sua casa.
Geórgia Filipovitch é artista plástica e empreendedora em sustentabilidade, bioconstrução e artes
manuais.

22/12 | 08h às 11h | Vagas limitadas | 01 litro de leite UHT para trabalhadores do
comércio e seus dependentes e 02 litros de leite UHT para demais público |
Pré-inscrições: http://bit.ly/sabados_organicos | Inf.: rlerer@sescmt.com.br | 3611-0506

CONHECENDO O ARTESÃO

L

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.
01/12 – Cleide Rodrigues | 15/12 – Marcos Sguareze | 22/12 – Gilmar Xavier

Sábados | 8h às 12h | Livre | Gratuito | Informações: 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

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

Visitas de Seg. a Sex. das 8h30 às 17h e aos Sáb. das 8h às 12h.
Informações e agendamento escolar: 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.
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 17:10 e aos Sáb. das 07h45 às 12h.

CAFÉ DA MANHÃ NA CASA
Traga a família e 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$ 17,00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DE FIM DE ANO
De 01 a 22 de dezembro, o Sesc Casa do Artesão está
com um horário de atendimento diferenciado.
Loja e galeria:
Segunda a sexta: 08h às 19h
Sábado: das 07h às 16h15
Cafeteria:
Segunda a sexta: 08h às 18h
Sábado: das 07h às 15h15
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JUSCIMEIRA
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
Quarta a Sexta: 08h às 17h
Sábado, Domingo e Feriado: 09h à 17h
Fone: (66) 3412-1511 | E-mail: juscimeira@sescmt.com.br
End. Rua 07 de Setembro s/n - Zona Rural - Juscimeira - MT

DAY USE

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

Day Use - 4ª a 6ª

Gratuito

R$ 15,00

Day Use - Infantil - 4ª a 6ª

Gratuito

R$ 10,00

Day Use - Sáb. Dom. e Feriados

Gratuito

R$ 20,00

Day Use - Infantil
Sáb. Dom. e Feriados

Gratuito

R$ 10,00

Site: www.sescmt.com.br/juscimeira

LER ALTA FLORESTA
ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

3ª e 5ª

19h

Gratuito

Gratuito

2ª e 4ª

18h30

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

16h

Gratuito

Gratuito

4ª

17h40

Gratuito

Gratuito

6ª

18h30

Gratuito

Gratuito

3ª e 5ª

09h

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

09h

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

14h

Gratuito

Gratuito

2ª e 5ª

16h

Gratuito

Gratuito

3ª e 5ª

10h

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

10h

Gratuito

Gratuito

3ª e 5ª

18h

Gratuito

Gratuito

3ª e 5ª

20h

Gratuito

Gratuito

4ª e 6ª

15h

Gratuito

Gratuito

FUTSAL FEMININO
15 anos acima
FUTSAL MASCULINO
15 a 18 anos
FUTSAL MISTO
11 a 14 anos
GINÁSTICA FUNCIONAL
14 anos acima

MIX DE ESPORTES – APLES I

04 a 06 anos

MIX DE ESPORTES – APLES II

07 a 10 anos

VÔLEI FEMININO
15 anos acima
VÔLEI MASCULINO
15 anos acima
VÔLEI MISTO
11 a 14 anos
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

13h às 16h

Gratuito

Gratuito

19h às 22h

Gratuito

Gratuito

07h às 10h

Gratuito

Gratuito

13h às 16h

Gratuito

Gratuito

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

13h às 17h

Gratuito

Gratuito

13h às 17h

Gratuito

Gratuito

HORÁRIOS

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
15 anos acima

2ª a 6ª

PROJETO HABILIDADES DE ESTUDO - PHE
07 a 14 anos

2ª a 6ª

CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO EM TECIDOS
18 anos acima

10 a 14/09

CURSO DE PRODUÇÃO DE IOGURTE
18 anos acima

24 a 28/09

PORTO
REVEZAMENTO DE NATAÇÃO CONTRA A FOME
Competição de natação em que uma equipe se reveza por
3 horas nadando diversos estilos, aliando o prazer da
atividade em grupo com ações de cunho social através da
doação de leite que será destinada as instituições
atendidas pelo Mesa Brasil.

Inscrição por equipe, no mínimo 10 e no máximo 40 , 2 L de leite longa vida por pessoa.
Faixa etária: a partir de 10 anos | Inscrições: até o dia 30/11 às 15h.

APREENDENDO A VIVER SAUDÁVEL
Atividade destinada ao público presente, em que o Sesc oferece, gratuitamente, os serviços
de aferição de pressão arterial, orientações visando a promoção de saúde e jogos
recreativos.

05/12 | 16h às 18h | Supermecado Atacadão - Porto | Gratuito | Livre

SEMANA DA PERALTICE
Uma semana repleta de atividades recreativas, realizadas
por meio de estações com brincadeiras esportivas, jogos e
o cinas. As inscrições deverão ser realizadas pelos pais ou
responsável nas Centrais de Relacionamento do Sesc.
Mais informações: 3611-0711

03 a 07/12 | para crianças de 05 a 12 anos | Investimento R$ 30,00(dependente trabalhador
do comércio, bens, serviços e turismo), R$ 80,00 (público em geral)

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.

10/12 | 16h às 19h | Espaço Recreativo | Livre
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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.

13/12 | 18h | Sala de Trabalho com Grupos | Gratuito

APRENDIZ EMPREENDEDOR
O cina que possibilitará a transformação de caixas
de papelão em caixas decorativas.

10 a 12/12 | 18h às 20h30 | Investimento: R$20,00 Trabalhador de Comercio R$40,00
Público em Geral. | Livre

ENCERRAMENTO ATIVIDADES 2018
Odontologia Sesc Porto e Galdino
Encerramento em 21/12
Odontologia Sesc Porto em horário especial: das 13h10 às
17h e das 18h10 às 22h.
Academia
Encerramento em 14/12
Reuniões de Trabalhos com Grupos de Idosos
Encerramento em 14/12
Atividades de Lazer (academia, piscina e recreação)
Encerramento em 14/12

SESC EM AÇÃO | RETROSPECTIVA 2018
17/12
6h – Natação +13
7h – Ginástica + 14 (aberta ao público em geral)
8h – Natação 06 a 13 anos
8h - Ginástica Adaptada +45 e Mix +45
9h – Hidroginástica +14 (aberta ao público em geral) Traga seu traje de banho
10h – Mat pilates
17h – Adaptação meio líquido e natação de 06 a 13 anos
18h – Bike +14
18h - Hidro +14 (aberta ao público em geral) Traga seu traje de banho
19h- Ginástica
18/12
6h – Bike e Cross Funcional +14
8h – Adaptação meio líquido e natação de 06 a 13 anos
9h – Hidroginástica +14 (aberta ao público em geral) Traga seu traje de banho
17h – Ritmos (aberto ao público)
17h – Hidroginástica +14 (aberta ao público em geral) Traga seu traje de banho
18h – Mat pilates
18h – Aplaudi e Mix de Esportes de 04 a 14 anos
19h – Zumba

17 e 18/12 | Traga sua garraﬁnha e venha viver experiências
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RONDONÓPOLIS

24
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.
Informações e agendamento de grupos para visita
mediada e o cinas: (66) 3411-1491/1484 jaraujo@sescmt.com.br

Período para visitas de 08/11 a 15/12/2018

OFICINA: ARTE E CIÊNCIA. CRIAÇÕES DE BISPO DO ROSÁRIO
Com objetivo de re exão sobre a Exposição o Grande Veleiro Bispo do Rosário, e as ações
desenvolvidas, as ministrantes Lucianne Gomes e Gabriela Neves, irão abordar as
signi cações e ressigni cações a partir da proposta. Também serão realizadas as técnicas
iniciais em marcenaria artística, técnica esta apresentada nas obras de Bispo.

06/12 das 18h às 22h | Informações e inscrições: (66) 3411-1491/1484
jaraujo@sescmt.com.br | 1 L de leite UHT

MÚSICA
CICLO SESC DE MÚSICA
Gleison Lima apresenta nesta edição do Ciclo Sesc de
Música as canções de seu primeiro CD, intitulado
"Caminhos". Músico contrabaixista com larga experiência,
apresenta um repertório que entrelaça entre o samba e o
jazz, ritmos de grande in uência em sua vida musical.
Uma noite memorável!

07/12 às 14h | Agendamento de grupos e às 20h | Público em geral | Informações e
agendamento de grupos: 66-3411-1491/1484 | jaraujo@sescmt.com.br | 1 L de leite UHT
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CINEMA
25 25
25

AGENTE MIRIM
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(Ace the Case: Manhattan Mystery. Direção: Kevin
Kaufman, USA, Dublado, 2016, 94 min)
Enquanto sua mãe está por conta de seus negócios, uma
jovem garota testemunha o seqüestro 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.

08/12 | 17h30 | Espaço Cultural | Ingresso: 1 litro de leite UHT

HISTORIETAS ASSOMBRADAS

10

(Victor-Hugo Borges, Brasil, 2017, 90 min)
Pepe é uma criança de 12 anos que vive com a avó, uma
bruxa-empresária. Ao saber que foi adotado e que seus
pais estão vivos, ele parte em uma aventura para
encontrá-los. O menino atrai a atenção de Edmundo, um
vilão biomecânico que precisa da energia de crianças para
se tornar imortal, que rapta a avó de Pepe. Desta forma, o
garoto e seus amigos precisam resgatá-la o quanto antes,
ao mesmo tempo em que Pepe busca solucionar o mistério do desaparecimento de seus pais.

12/12 | 17h30 | Espaço Cultural | Ingresso: 1 litro de leite UHT

WIKIE E O TESOURO DOS DEUSES
(Wickie auf großer Fahrt. Direção: Christian Ditter,
Alemanha, 2011, 96 min.)
Quando o pai de Vickie é sequestrado por Sven "o
Terrível", Vicky se vê obrigado a assumir o poder em
sua aldeia. Em suas mãos, está o destino de todos, e vai
liderar seus homens para resgatar seu pai e demonstrar
suas ideias geniais. Onde enfrentará mares tempestuosos, praias tropicais e vários perigos, e terá que defender
o lendário Tesouro dos Deuses.

15/12 | 17h30 | Espaço Cultural | Ingresso: 1 litro de leite UHT

L
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RECREAÇÃO
ESPECIAL RECREATIVO
* Piscina grande e pequena
* Jogos, brinquedos e brincadeiras
Concha Acústica

*Jogo de basquetebol
na

* Recreação esportiva
* Jogo de Badminton
* Jogo de voleibol

*O cina de cinema

L

*O cina de sustentabilidade
*O cina de brigadeiro
*Pintura facial
*Cinema no teatro

10/12 das 14h às 19h

RECREANDO NO SESC

L

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 17h50 | 05 a 07 anos
Ter. e Sex | 17h às 17h50 | 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.

Day use: gratuito para Trabalhadores do Comércio com
Cartão Sesc e R$ 15,00 para Público em Geral | Menores
de idade devem estar acompanhados do responsável,
ambos com documentos de identiﬁcação.

PROJETO ÓLEO SOCIAL
O consumo de óleo no país é de quinze litros por pessoa. O
descarte incorreto de cada litro de óleo de cozinha
contamina até um milhão de litros de água.
O Sesc Rondonópolis arrecada óleo de cozinha usado e
destina de forma sustentável para reciclagem em indústrias.
A cada 3 litros de óleo, o Mesa Brasil Rondonópolis recebe
um quilo de alimento que é doado a mais de 80 entidades.

L
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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:
Ÿ 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 Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ou Dependente: Gratuito;
Ÿ Público em Geral: R$ 15,00.

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

Ÿ 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 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

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

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

