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Venha com a gente e vamos nos divertir... Todas as atividades serão GRATUITAS, você só
tem que prestar ATENÇÃO nos horários e REGRAS de participação.
SURPRESAS INSTANTÂNEAS
Nas Surpresas Instantâneas você vai participar de o cinas rapidinhas, fazer brinquedos,
ouvir histórias, conhecer brincadeiras de quintal, participar de jogos, fazer parte de uma
maratona de desenhos, aprender um novo passo de dança, brincar e muito mais. Só não
esquece que você vai ter que estar acompanhado de um adulto. As surpresas são para fazer
com a família toda. Combinado?
QUANDO? DE 16 A 21/01, DAS 15H ÀS 18H
Durante as atividades as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou
responsáveis.
Quer saber mais? Ligue a partir do dia 04/01 para 3616-6903 e fale com Jocimara.
OFICINAS DE GRANDES IDEIAS
As o cinas de Grandes Ideias têm maior duração e temas diferentes, escolha um e divirtase.
Lembre-se: para essas o cinas você vai precisar fazer inscrição antecipada para garantir a
sua vaga e se divertir a semana toda.
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FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
QUINTAL CRIATIVO
Que tal passar tardes incríveis num Quintal Criativo e fabuloso com muita diversão e
conhecimento?
As atividades desta o cina “Quintal Criativo” propõem aos participantes a experiência do
encantamento em torno da brincadeira, da contação de história, da música, da provocação,
do convite, da oferta, do estimulo, do acompanhamento, da imaginação, da pluralidade de
linguagens, da palavra, da diversão, da re exão, da dúvida, do argumento, do prazer intelectual, emocional e estético - da autonomia e da liberdade criativa. Compartilhar
saberes e vivências de forma descontraída e divertida com narração de histórias, poesia
cantada, adivinhas, charadas visuais, animações mediadas, músicas, brincadeiras cantadas
e cantigas de roda.
Além disso, as atividades do ”Quintal Criativo” também possibilitam aos participantes o
(re) encantamento do seu mundo interno - e externo - e a redescoberta da memória do
brincar em coletividade. Essas brincadeiras funcionam como um jogo de espelhos e nos
colocam diante da nossa diversidade para renegociarmos a nossa brasilidade multicultural,
tão branca, quanto índia e negra. Mas principalmente do direito de ser criança em sua
plenitude, independente de etnias e crenças.

Turma 1 - 16/01 das 15h às 16h30 / Turma 2 - 17/01 das 15h às 16h30 |
Jardim | Vagas limitadas | A partir de 06 anos

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
“PAPER TOY" - BRINQUEDOS DE PAPEL, COM ARTENEGUS
O papel é suporte para a criatividade. Nele são escritas cartas, poemas, histórias. Nele são
feitos desenhos, pinturas, ilustrações. Nele é possivel inventar brinquedos, mais especi camente bonecas e bonecos de personagens diversos. Essa o cina possibilita com que os
participantes montem seus próprios brinquedos de papel.
Ÿ Turma 01 - 16/01 – 15h às 16h30
Ÿ Turma 02 - 17/01 – 15h às 16h30
Ÿ Turma 03 - 18/01 – 15h às 16h30
Ÿ Turma 04 - 19/01 – 15h às 16h30
Ÿ Turma 05 - 20/01 – 15h às 16h30

16 a 20/01 | 15h às 16h30 | Vagas limitadas

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINAS DE GRANDES IDEIAS
As o cinas de Grandes Ideias têm maior duração e temas diferentes, escolha um e
divirta-se.
Lembre-se: para essas o cinas você vai precisar fazer inscrição antecipada para
garantir a sua vaga e se divertir a semana toda.

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
LANCHEIRA DIVERTIDAMENTE SAUDÁVEL, COM LOURENE ROSA (MT)
É muito comum os pais não saberem preparar uma lancheira recheada de alimentos
nutritivos e que ainda caiam no gosto da garotada. Seus problemas acabaram!
Com as dicas que preparamos, essa tarefa será bem mais fácil. Junto com os pais vocês vão
aprender receitas criativas e opções gostosas para o lanche da escola, com alimentos ricos
em vitaminas, proteínas, ferro, cálcio e bras. A Mestre Cuca que vai passar essas dicas é a
Lourene Rosa, nutricionista aqui do Sesc Arsenal.
Cardapio: mini hamburguer, catchup caseiro – maionese vegana e suco de limão com
gengibre e hortelã

16 e 17/01 | 16h às 18h | Oﬁcina de ideias | 06 a 12 anos | Vagas limitadas

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
BRIGADEIRO DE MANDIOCA, COM LOURENE ROSA (MT)
A ideia é conceder alternativas para as crianças de preparações utilizando o menor número
possível de alimentos industrializados e ainda assim ter uma opção saborosa.

19/01 | Turma 01 – 16h30 às 17h30 e Turma 02 – 18h30 às 19h30
Oﬁcina de ideias | 06 a 12 anos | Vagas limitadas

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, COM LUCILENE SILVA (SP)
Possibilitar às crianças o contato com um diversi cado e diferenciado repertório de
brincadeiras da tradição brasileiras, contemplando: brincadeiras de roda, corda, bola, mão,
elástico, pegadores, amarelinhas e jogos.

16 a 20/01 | 15h30 às 16h30 | Salão Social | 07 a 10 anos | Vagas limitadas
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FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
ACALANTO, CANTILENAS, BRINCOS E BRINCADEIRAS DOS PEQUENOS,
COM LUCILENE SILVA (SP)
Os acalantos, cantilenas e brincos são executados pelos pais/responsáveis com a nalidade
de embalar, distrair ou divertir os pequenos: pinhém-pinhém, cavalinho, dandá, serraserra, cadeirinha. Tem como intuito possibilitar as crianças o contato com esse delicado
repertório, e aos pais uma re exão sobre a importância do mesmo na formação de vínculos
e no desenvolvimento da criança.

16 a 20/01 | 14h às 15h | Salão Social | 10 vagas | 01 a 02 anos (a criança deve estar
acompanhada dos pais)

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
SIRIRI INFANTIL, COM O GRUPO FLOR RIBEIRINHA
O Siriri é uma dança típica mato-grossense realizada na região sul de Cuiabá há mais de
200 anos e re ete o multiculturalismo brasileiro formado por índios, negros, portugueses e
espanhóis. EMBASAMENTO TEÓRICO – O Que Signi ca Siriri: Tipo de formigão com asas
que andam rodeando... “Cupins de asa que fazem um movimento coreográ co parecido
com o folguedo."Repasse das in uências advindas de ouros povos - heranças Culturais.

16 a 19/01 | 16h às 19h | Sala de Dança | 08 a 12 anos | Vagas limitadas

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

18 e 19/01 | 14h às 16h | Ateliê de Artes | A partir de 05 anos | Vagas limitadas

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
ASSEMBLAGE, UNINDO COISAS E CRIANDO ARTE!
COM A ARTISTA-EDUCADORA - LAZ CAMARGO
Nesta o cina iremos acumular coisas para produzir arte, os participantes farão o exercício
experimentação, estudo e apreciação, já que a obra e todo o percurso para elaborá-la são
um desa o constantes: encontrar soluções - estéticas e ao mesmo tempo lúdicas - para os
problemas de construção com que eles se deparam, como colar os objetos uns nos outros, já
que nem todos têm pontos de contato su cientes. Será exercitado a habilidade de
con gurar formas - como vertical e horizontal - e consistências diferentes - o duro e o mole.

20 e 21/01 | 15h às 17h | Ateliê de Artes | A partir de 05 anos | Vagas limitadas

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
MAQUIAGEM CINEMATOGRÁFICA PARA CRIANÇAS,
COM ANDRÉIA OKAMURA
Vamos conhecer o mundo da maquiagem cinematográ ca? Então faça sua inscrição nessa
o cina, nela vamos aprender sobre o universo da maquiagem no cinema, tanto em teoria,
quanto na prática. As maquiagens em 2D e 3D, os tipos de tintas e os acessórios mais
utilizados.

16 a 20/01 | 14h às 16h | Banco de Textos de Artes Cênicas | 10 a 17 anos |
Vagas limitadas

FÉRIAS SESC ARSENAL - OFICINA:
TEATRO DE LUZ NEGRA, COM JULIANA GRAZIELA (MT)
A o cina pretende sensibilizar a criança por meio da técnica de Teatro de Luz Negra.
Consistindo na construção de guras uorescentes que serão utilizadas na luz negra. O
efeito visual mágico obtido pela técnica da utilização e manipulação das guras
uorescentes desperta no público infantil fascínio e encantamento. A construção parte da
utilização de materiais e tintas uorescentes. Na dinâmica, criaremos cenas e narrativas,
na quais as guras são manipuladas pelas crianças, estimuladas pela luz, música e
movimento, despertando a imaginação e a criatividade.

16 a 21/01 | 16h às 17h | Teatro de Formas Animadas | 06 a 12 anos | Vagas limitadas
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FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
SPLASH, SMAC, BANG!, COM ARTENEGUS (SP)
Augusto e Elaine são dois contadores de histórias apaixonados por Histórias em
Quadrinhos. E descobriram que ambos tem admiração pelo ítalo brasileiro Angêlo
Agostini, resolveram então compartilhar as histórias dele, em sessões com muita música,
brincadeiras e cultura popular.

16/01 | 18h | Teatro | Livre

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
HISTÓRIAS PARA ENCANTAR, COM GELSON BINI (SC)
O espetáculo “Histórias para encantar” tem a proposta de apresentar ao público ouvinte
inúmeros contos infantis - dos clássicos aos contemporâneos - adaptados às narrativas da
oralidade e à cultura popular brasileira promovendo uma incrível viagem lúdica
percorrendo várias regiões do país através da fantasia, da imaginação e do autoconhecimento. “Histórias para encantar” é um espetáculo que segue o método e a tradição das
Narrações de Histórias da Oralidade - onde gurino e recurso cênico não são prioridades, e
sim, a história contada e ou, o próprio livro, como poderosas fontes para
(re)encantamentos e subjetividades, mas principalmente, novas leituras de mundo e de nós
mesmos.

16/01 | 19h | Teatro | Livre

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS “HISTORIETAS E ASSOMBRETAS” (ARTE NEGUS)
O susto e a atração pelo desconhecido são o que move essa sessão de narração de histórias.
Sabe aquela sensação de querer superar temores? De tentar veri car até onde sua coragem
realmente vai? De não querer se assustar mas, mesmo assim, pedir para o avó ou avô
contar aquele causo assombrado? É pautada nessas sensações que surgiu a vontade de
elaborar uma apresentação que intenta provocar o multifacetado assombro.

17/01 | 18h | Biblioteca | Livre

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
FILME: BRICHOS – A FLORESTA É NOSSA
(PAULO MUNHOZ, BRASIL, AVENTURA, 2012, 82MIN.)
Sinopse: O jaguar Tales e o quati Jairzinho estão de férias na Floresta da Vila dos Brichos,
conhecida internacionalmente como Brainforest. Os amigos Olavo, Bandeira e
Dumontzinho levam suas respectivas aventuras até que os vilões Mr. Birdestroy e AL
Corcova, aliados a Ratão, tentam convencer todos a cederem a oresta em nome de uma
suposta modernidade.

17/01 | 19h | Cinema | Livre | Retirada de ingressos com 30min de antecedência.

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS “MITOS DO MATO” (ARTE NEGUS)
Cada região do país possui seu modo próprio de interpretar o mundo, e é isso que imprime
a magia de cada parte da sociedade. Essa sessão de histórias apresenta um pouco da
maneira que o Centro Oeste do Brasil enxerga a realidade, apresentando causos da cultura
popular do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

18/01 | 18h | Biblioteca | Livre

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
ESPETÁCULO: AS AVENTURAS DO BOI BOLE COM CIA PARABOLÉ (PR)
As aventuras do Boi Bolé convida crianças e adultos a descobrirem um pouco mais sobre a
história e o signi cado da tradição do Bumba-meu-boi. Esta brincadeira é uma das
expressões populares mais comemoradas em nosso país. Inspirada pela tradição popular, a
Parabolé criou 'As aventuras do Boi Bolé', um espetáculo cheio de graça, cores, instrumentos musicais e belíssimas canções. Os atores interagem com a plateia e estimulam o público
a participar ativamente da história, interpretando papéis. O espetáculo também conta com
uma graciosa estrutura de cenário, gurinos e bonecos, que levam o público a um
ambiente lúdico, imergindo em nossa cultura tradicional e folclórica. A história gira em
torno do Boi Bolé que, diante do desejo da grávida Catirina de comer língua de boi, tornase alvo do marido da donzela, Pai Francisco. Ao perder a língua, o boi também pode perder
a vida. O dono do Boi Bolé é o temido Coronel, que sempre exigiu cuidados especiais e
carinho com seu animal preferido. O Coronel quer preso o culpado e Maricota, Bernunça,
Mulinhas, Cavalinhos, Onça e Tamanduá pedem ajuda à plateia para salvar Pai Francisco,
homem bom e honesto que só cortou a língua do Boi para evitar que seu lho nascesse com
a cara de bezerro. Para dar solução à trama, o público é convocado e o nal da história se
converte em muita alegria e música, a nal, "Cantar junto levanta até defunto". O
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espetáculo As aventuras do Boi Bolé já foi apresentado para milhares de espectadores em
escolas, eventos, festas juninas, teatros, praças e hospitais. Concebido a partir de pesquisas
no norte de Minas Gerais e no litoral de Santa Catarina, o espetáculo apresenta uma síntese
entre o Boi de Reis (mineiro) e o Boi de Mamão (catarinense).
Ficha Técnica: Pesquisa: Nélio Spréa / Direção: Levi Brandão / Elenco: Cleydson Nascimento e
Luana Godin / Bonecos: Odílio Malheiros / Figurino:Paulo Vinícius

18/01 | 19h | Jardim | Livre

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS “VIAJANDO NAS FÁBULAS DOS IRMÃOS GRIMM”
(ARTE NEGUS)
Através dos livros, a Cia Arte Negus propõe uma viagem pelo mundo dos contos, lendas,
fábulas e histórias que chegaram até os dias de hoje através do trabalho dos irmãos Grimm.
Conheça ou redescubra a história dos irmãos João e Maria, ou a das Três andeiras, a do
príncipe que era um sapo ou vice e versa.

19/01 | 18h | Biblioteca | Livre

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
FILME: MINHA VIDA DE ABOBRINHA
(CLAUDE BARRAS, SUÍÇA, DRAMA, 2016, 66MIN.)
Sinopse: Após a morte repentina de sua mãe, Abobrinha torna-se amigo do policial
Raimundo, que acompanha o garoto até seu lar adotivo repleto de outros órfãos de sua
idade. A princípio, Abobrinha luta para encontrar seu lugar nesse ambiente estranho, mas
com a ajuda de Raimundo e novos amigos, Abobrinha aprende aos poucos a con ar e a
encontrar o amor verdadeiro e ao nal uma nova família para si.

19/01 | 19h | Cinema | 10 Anos (Violência e Drogas Lícitas) |
Retirada de ingressos com 30min de antecedência.

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS “ESSES VIAJANTES E SUAS HISTORIETAS”
(ARTE NEGUS)
Uma sessão de narração de histórias folclóricas apresentada por Elaine Magreta e Augusto
Cabeça, extraídas de livros como os de Câmara Cascudo, Silvio Romero e Ricardo Azevedo.

Os dois narradores perceberam que todo ser humano é construído por algo difícil de se ver
a olho nu: histórias! Todo mundo é feito de histórias. Compartilhar nosso folclore é um
modo de notar do que somos feitos.

20/01 | 18h | Biblioteca | Livre

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
ESPETÁCULO: FÁBRICA DE BRINCADEIRAS, CIA FACES DE TEATRO (MT)
Cansado da insistente perseguição de Mila, Pedro e Felipe o excêntrico Senhor Bigode
permite que eles conheçam a sua fábrica, localizada num lugar que ninguém sabe onde, e
acabam embarcando em uma incrível viagem por uma fábrica responsável por produzir as
brincadeiras e causos e espalhá-los pelo mundo. Nesse mágico musical, cheio de cores,
ritmo e luz, não esqueça de pegar seu guarda-chuva e sonhar.
Ficha Técnica: Encenação: Wanderson Lana, Darci Souza Junior, Rodsley Nathan G. da Silva,
Camila Wandscheer Nascimento, Bruno Baroni Queiroz, Dionathan Felipe da Silva Silveira,
André Francisco Sontak de M., Maria Edilene de Jesus, Nelinancia Pereira Pinto, Rafaela Alves
Salomão, Jeisielle Sá Rodrigues, Thalia dos Santos Barbosa, Paulo da Silva Lucas Neto, Hiago
Gonçalves de Aguiar, Daniel Fábio P. dos Santos, Gabriela Batista da Cruz, Gabriel Francisco da
Silva, Marcione Neves de Almeida, Welline dos Santos Izidre, Bruna Triacca Frizzon, André Luiz
Gadotti, Thairo Rodrigo Meneghetti Ribeiro / Texto: Wanderson Lana / Luz: Thairo Menegheti /
Música e Sonoplastia: André Gadotti / Produção: Ana Paula Dorst / Comunicação Visual:
Rafaela Salomão / Costureira: Lia Moreira

20/01 | 19h | Teatro | Livre | Retirada de ingressos com 01h de antecedência.

FÉRIAS SESC ARSENAL - APRESENTAÇÕES E CINEMA:
SHOW: VIDA DE CRIANÇA – ISADORA CANTO (SP)
Show Vida de Criança com Isadora Canto fala sobre as descobertas naturais dos pequenos.
No repertório músicas do último disco, Vida de Criança, como avós, Vovó, Banho bom,
Pitanga e para Parabéns e também do trabalho anterior Vida de Bêbe. Feito para pais e
lhos ouvirem juntos e identi carem o “amor cantado”, que Isadora Canto destaca em suas
músicas, Vida de Criança conta sobre questões reais da infância, sem recorrer apenas ao
lúdico e o divertido. Com a mesma proposta no show Isadora Canto tem a preocupação de
não superestimular os pequenos com muitas cores, barulhos e excessos.
Isadora Canto é professora de canto há mais de vinte anos, encabeça projetos relevantes na área
musical e da maternidade, como o Materna em Canto, coral com mais de trinta mães que cantam
com e para lhos e projeto Acalanto.

21/01 | 16h30 e 19h | Teatro | Retirada de ingressos com 01h de antecedência.

13

CINEMA
14

Sessões de cinema gratuitas com exibições de longas e médias metragens que foram e são
marcos para a história do cinema clássico e contemporâneo.

CLUB SANDWICH
(Fernando Eimbcke, México, Drama, 2015, 79min.)
Sinopse: Paloma, apesar de muito nova, cria seu lho
Hector de 15 anos. Ao passar as férias no litoral, Hector
conhece Jazmin, uma adolescente com quem ele
descobre os primeiros lampejos do amor e da sexualidade.

11, 20 e 28/01 | 19h30 | Cinema | 12 anos (conteúdo sexual) |
Gratuito

NOSSA IRMÃ MAIS NOVA
(Hirokazu Kore-eda, Japão, Drama, 2015, 126min.)
Sinopse: 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
meia-irmã, uma tímida adolescente pela qual se apegam
muito rápido.

12, 21 e 25/01 | 19h30 | Cinema | 10 anos (drogas lícitas) | Gratuito

EU, DANIEL BLAKE
(Ken Loach, Inglaterra, Drama, 2016, 105min.)
Sinopse: Após sofrer um ataque cardíaco, Daniel Blaker
busca receber os benefícios concedidos pelo governo,
entretanto ele se depara com a extrema burocracia
instalada pelo sistema. Nesse cenário ele conhece Katie, a
mãe solteira de duas crianças que se mudou recentemente
para a cidade.

13, 18 e 26/01 | 19h30 | Cinema | 12 anos (linguagem imprópria) | Gratuito

FANNY E ALEXANDER
(Ingman Bergamn, Suécia, Drama, 1982, 188min.)
Sinopse: Suécia, início do século XX, duas crianças de
uma família burguesa têm suas vidas alteradas radicalmente quando o pai morre e, pouco tempo depois, a mãe
se casa com o bispo da cidade, um homem rigoroso e
cruel.

14 e 27/01 | 19h30 | Cinema | 14 Anos (Diálogo Adulto) | 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.
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ABRIL E O MUNDO EXTRAORDINÁRIO
(Franck Ekinci / Christian Desmares, França, Comédia
/Aventura, 2016, 105min.)

Sinopse: Em 1941, a França, ainda em um estado
atrasado de desenvolvimento, presa ao século dezenove e
no período das máquinas a vapor, 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 Abril, dois cientistas, somem e a lha
decide ir à procura dos dois.

13 e 21/01 | 17h30 | Cinema | Livre | Gratuito

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

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

14 e 20/01 | 17h30 | Cinema | Livre | Gratuito

MINHA VIDA DE ABOBRINHA
(Claude Barras, Suíça, Drama, 2016, 66min.)

Sinopse: Após a morte repentina de sua mãe, Abobrinha
torna-se amigo do policial Raimundo, que acompanha o
garoto até seu lar adotivo repleto de outros órfãos de sua
idade. A princípio, Abobrinha luta para encontrar seu
lugar nesse ambiente estranho e, por vezes, hostil. Assim,
com a ajuda de Raimundo e novos amigos, Abobrinha
aprende aos poucos a con ar, a encontrar o amor
verdadeiro e ao nal uma nova família para si.

27/01 | 17h30 | Cinema | 10 anos (violência e drogas lícitas) | Gratuito

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

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

28/01 | 17h30 | Cinema | Livre | Gratuito

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

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

Ter. a Sex. | 14h às 21h | Centro de Difusão Musical - CDM | Livre | Gratuito
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OFICINA “CULTURA INFANTIL E MÚSICA TRADICIONAL DA INFÂNCIA”
COM LUCILENE SILVA (SP)
A proposta da o cina é possibilitar aos educadores uma re exão sobre a criança, o brincar
e o seu repertório e se desenvolverá a partir da prática de um diferenciado repertório de
brincadeiras registradas por Lucilene Silva de Norte a Sul do Brasil e do compartilhamento
de uma experiência realizadas nos últimos vinte anos de pesquisa e documentação de
cultura infantil e música tradicional da infância e da prática em educação musical a partir
desse repertório.
Sobre a Ministrante Lucilene Silva
Mestre e doutoranda em Música na UNICAMP, desenvolve desde 1998 pesquisa e documentação de Cultura Infantil, Música Tradicional da Infância e Música de manifestações tradicionais
no Brasil e outros países da América Latina. Coordena o Centro de Estudos e Irradiação da
Cultura Infantil e o Centro de Formação de Educadores Brincantes da Oca – Escola Cultural e
representa em São Paulo a Casa das 5 Pedrinhas fundada pela pesquisadora Lydia Hortélio. é
autora do livro Eu vi as três meninas, música tradicional da infância na Aldeia de Carapicuíba,
que em 2015 recebeu o prêmio IPHAN de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial.
Público de interesse: músicos, estudantes da área de música e pedagogia, professores,
educadores musicais, pedagogos.

16 a 20/01 | 18h às 22h | Salão Social | Gratuito | Vagas Limitadas
Inscrição dias 09 e 13/01 | Mais informações pelo e-mail rrsilva@sescmt.com.br

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:
Ter. a Dom.: Gratuita (comerciário/dependente/idoso
a partir de 60 anos/pessoa com de ciência e doador
de sangue)
Ÿ Sáb., Dom. e Feriados: R$ 30,00 (usuários (não
comerciários) a partir de 7 anos) e R$ 15,00
(estudantes)
Ÿ Ter. a Sex: R$ 15,00 (usuários (não comerciários) a partir de 7 anos) e R$ 7,50
(estudantes)
Ÿ

Para entrar na Unidade Balneário os Usuário (não comerciários) terão que apresentar o
Cartão Sesc. Para fazer o Cartão na categoria Usuário (não comerciário) compareça em
uma das Centrais de Atendimento com os seguintes documentos:
- RG e CPF
- Comprovante de Residência
- Comprovante de Renda
- Foto 3x4
- Valor do Cartão Sesc R$ 15,00 (taxa anual)*
* A taxa de confecção da carteira não inclui o valor do day use.
ENTRADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS UNIDADES DE LAZER DO SESC
Menores de 18 anos, só poderão entrar nessas unidades acompanhados dos PAIS ou
RESPONSÁVEL LEGAL. Todos portando documento o cial com foto. (Lei federal
8.069/90, Art. 80 e 149. Portaria 011/2007 Coord/JIA).
Não vendemos e nem entregamos bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. (Lei federal
8.069/90, Art. 243).
*Responsável Legal: pai, mãe, tutor, curador ou guardião.
**Acompanhante: avós, tios, irmão e cunhados desde que maiores de 18 anos.
INFORMAÇÕES: Telefone: 65 3611-0750

19

20

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 Sáb. das 9h às 11h30 e das 13h às 17h | Dom. das 09h às 17h | Gratuito | Livre

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

Ter. a Sáb. das 9h às 11h30 e das 13h às 17h | Dom. das 9h às 17h | Gratuito | 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

MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma divertida tarde de lazer com:
GRUPO SEM LIMITES

21/01 | 12h às 16h | Inf.: 65 3611-0750

PIQUENIQUE NO SESC BALNEÁRIO
Venham desfrutar do Lazer na Unidade Balneário realizando Piquenique com sua família!
Adquira sua Cesta Individual por R$ 15,00

Somente através de agendamento - Informações: (65) 3611-0750

RESTAURANTE
Restaurante com bu et por quilo.
Ÿ

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

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

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

14 e 28/01 | Feira Popular do Bairro Osmar Cabral

QUITUTES DA TARDE
As tardes no Sesc Balneário caram mais saborosas. A
cada compra de uma porção de salgado, você ganha um
copo de suco. Opções de salgados:
Bolo de arroz / Bolo de queijo / Chipa recheada /
Es ha / Empada / Pão italiano
Pedido mínimo: 04 salgados e ganha um copo de suco
Ter. a Dom. das 14h30 às 16h. Valor unitário do
salgado: R$ 3,00

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
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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

ALUGUEL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

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

Ÿ

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

COMERCIÁRIO

USUÁRIO

Quadra Poliesportiva

R$ 40,00

R$ 80,00

Campo de Futebol Society

R$ 35,00

R$ 70,00

Campo de Futebol Oﬁcial

R$ 50,00

R$ 100,00

Cozinha Goumert

R$ 200,00

R$ 400,00

Espaço Gourmet

R$ 300,00

R$ 600,00

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

-

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

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.
COMERCIÁRIO

USUÁRIO

Cama Casal

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

APARTAMENTO

Horário de funcionamento da diária: quarta a domingo: 14h às 12h
DAY USE

COMERCIÁRIO

USUÁRIO

Day Use Adulto - Semana

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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ARTES VISUAIS

EXPOSIÇÃO DE ARTES
FRAGMENTOS DE UMA MEMÓRIA - MARLENE TROUVA
Fragmentos de uma memória, apresenta publicamente, o
resultado das pesquisas realizadas pela artista durante um
longo período com a técnica milenar da encáustica (do
grego enkausticos, gravar a fogo), uma combinação de
três elementos naturais - cera de abelha, resina damar,
proveniente de arbustos e, também, da conhecida “cera
de carnaúba”. E assim, a partir desta alquimia de ceras,
resinas e pigmentos, na superfície preparada de massa de
concreto, a artista mergulha na pintura como um campo de possibilidades artísticas. A
exposição é composta por vinte e três obras, distribuídas em séries e uma grande
instalação. Se “a memória é uma ilha de edição”, como a rmou o poeta Wally Salomão, os
“fragmentos” que Marlene Trouva apresenta são como um “grito de alerta” para nos
chamar a atenção para a destruição do planeta e da própria humanidade e reafrma e
convida o público visitante a refetir sobre a necessidade uma grande mudança de
paradigma, antes que seja tarde demais.

Abertura: 01/02 às 19h30 | Galeria de Artes | Gratuito |
Período para visitações: 01/02 a 24/03 | Seg. a Sex. das 8h às 21h e Sáb. das 9h às 18h |
Agendamento de grupos para visitas mediadas e oﬁcinas: (66) 3411-1491 / 1484 ou
ehill@sescmt.com.br
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Exibições de obras destinadas ao público infantojuvenil com o intuito de semear a paixão
pelo cinema. Ao término das sessões é distribuída pipoca ao público presente.

O SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI
(Kiki's Delivery. Direção: Hayao Miyazaki, 1989, Japão,
Dublado, 105 min)

Sinopse: Kiki, uma bruxinha, está fazendo 13 anos e
segundo os costumes de seu povo deve aprender a se virar
sozinha. Assim, apenas com sua coragem e sua vassoura
voadora, vai para a cidade grande e, para conseguir
sobreviver, acaba ajudando em um serviço de entregas.

10 e 25/01 | 17h30 | Cinema | Ingresso: 1 litro de leite UHT | 10 anos

UMA VIAGEM EXTRAORDINÁRIA
(The Young and Prodigious T.S. Spivet. Direção:JeanPierre Jeunet, Dublado, França/Canadá, 2014, 105 min)

Sinopse: Aos doze anos de idade, T.S. Spivet é um garoto
superdotado, apaixonado por cartogra a. Quando ele
ganha um prêmio cientí co prestigioso, o garoto decide
abandonar sua família em Montana para atravessar
sozinho aos Estados Unidos, até chegar a Washington. O
único problema é que o júri não sabe que o vencedor
ainda é uma criança.

23 e 31/01 | 17h30 | Cinema | Ingresso: 1 litro de leite UHT | 10 anos
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O HOMEM DA LUA
(Moon Man. Direção:Stephan Schesch, Sarah Clara
Weber, França/Alemanha, Irlanda, 2012, 95 min)

Sinopse: O Homem da Lua vive sozinho no satélite, até
pegar carona com um cometa para visitar a Terra. Após
chegar ao planeta, ele se encanta com tudo a sua volta,
mas o presidente do mundo o trata como uma ameaça.
Agora ele vai precisar da ajuda de um cientista e das
crianças para se salvar.

24/01 | 17h30 | Cinema | Ingresso: 1 litro de leite UHT | 10 anos

MÚSICA
SEMANA DA VOZ - FUNDAMENTOS DA VOZ CANTADA
O Semana da Voz, apresenta nesta edição o tema "Fundamentos
da Voz Cantada", com a renomada cantora da OSESP Natália
Área. Natália já participou de cursos e formações nacionais e
internacionais, foi regida por maestros ícones da música
concertista, como John Neschling e Naomi Munakata. Uma
oportunidade ímpar para o aprimoramento vocal.

19/01 das 18h às 22h / 20 e 21/01 das 8h30 às 12h30 e 14h30 às
18h30 | Informações e inscrições: (66) 3411-1491/1484 ou
ehill@sescmt.com.br | Ingressos: 2L de leite UHT

CÍRCULO MARINHO DE MÚSICA
A proposta dessa formação é possibilitar aos educadores uma
re exão sobre a criança, onde se desenvolverá a partir da prática
de um diferenciado repertório de brincadeiras registradas por
Lucilene Silva de Norte a Sul do Brasil e do compartilhamento de
uma experiência realizadas nos últimos vinte anos de pesquisa e
documentação de cultura infantil, música tradicional da infância e
da prática em educação musical a partir desse repertório.

22 a 26/01 | 18h às 22h | Informações e inscrições: (66) 34111491/1484 ou ehill@sescmt.com.br | Ingressos: 2L de leite UHT

RECREAÇÃO
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Semana da Peraltice
Uma semana de brincadeiras, o cinas de música, cinema, teatro e muito mais para pais e
lhos, além de apresentações e muita diversão!

16 a 20/01 | 15h as 19h | Ingressos: 1 litro de leite UHT | Classiﬁcação: acima de 5 anos |
Informações e inscrições: (66) 3411-1452/1455

ATIVIDADES FÍSICAS
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

05 e 06 anos

2ª e 4ª

08h

R$ 19,00

R$ 32,00

05 e 06 anos

3ª e 5ª

16h

R$ 19,00

R$ 32,00

2ª e 4ª

10h e 17h

R$ 19,00

R$ 32,00

3ª e 5ª

13h

Gratuito

Gratuito

14 anos acima

2ª e 4ª

19h10

R$ 33,00

R$ 80,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h30 e 19h10

R$ 33,00

R$ 80,00

APLES 1

APLES 2

07 e 08 anos
APLES 45

45 anos acima
BIKE INDOOR

FAIXA ETÁRIA
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PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

3ª e 5ª

08h30

R$ 22,00

R$ 63,00

3ª e 5ª

16h

R$ 12,00

R$ 30,00

3ª e 5º

20h10

R$ 12,00

R$ 30,00

4ª e 6ª

16h

R$ 15,00

R$ 35,00

2ª e 4ª

15h

R$ 22,00

R$ 63,00

2ª , 4ª e 6ª

06h e 19h10

R$ 33,00

R$ 66,00

14 anos acima

2ª , 4ª e 6ª

07h, 16h e 18h10

R$ 40,00

R$ 95,00

14 anos acima

3ª e 5ª

07h

R$ 22,00

R$ 63,00

09 e 10 anos

2ª e 4ª

13h

R$ 13,00

R$ 33,00

09 e 10 anos

3ª e 5ª

10h

R$ 13,00

R$ 33,00

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

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

MUSCULAÇÃO

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

17 anos acima

3ª e 5ª

06h e 18h10

R$ 40,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

08h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

NATAÇÃO INICIANTE 1

07 e 08 anos
NATAÇÃO INICIANTE 2

09 e 10 anos

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO
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NATAÇÃO INTERMEDIÁRIO

11 a 16 anos

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

RECREANDO

DATAS DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS:
MÚSICA E ARTES VISUAIS - PAGOS E GRATUITOS
Rematrículas:

Novas Matrículas:

Ÿ 05 e 06/02/2018 - Comerciários

Ÿ 07/02/2018 - Comerciários

Ÿ 08/02/2018 - Usuários

Ÿ 10/02/2018 - Usuários

CURSOS DE DANÇA - PAGOS
Rematrículas:

Novas Matrículas:

Ÿ 19 e 20/02/201 - Comerciários

Ÿ 21/02/2018 - Comerciários

Ÿ 22/02/201 - Usuários

Ÿ A partir de 23/02/201 - Usuários

CURSOS
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

2ª e 4ª

17h30

R$ 44,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h

R$ 19,00

R$ 32,00

2ª e 4ª

13h30

R$ 44,00

R$ 90,00

07 a 13 anos

3ª

17h30

R$ 20,00

R$ 80,00

14 anos acima

5ª

18h30

R$ 20,00

R$ 80,00

BALLET INFANTIL

06 a 09 anos
DANÇA PARA INFÂNCIA

04 a 06 anos
DANÇAS URBANAS

09 a 13 anos
DESENHO E PINTURA

FAIXA ETÁRIA
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PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

Sábado

14h

Gratuito

Gratuito

06 a 12 anos

Sábado

13h e 17h

Gratuito

Gratuito

13 a 59 anos

Sábado

15h e 16h

Gratuito

Gratuto

07 a 11 anos

Sábado

15h

Gratuito

Gratuito

12 a 59 anos

Sábado

13h

Gratuito

Gratuito

VIOLA DE ARCO (ORQUESTRA)

13 a 59 anos
VIOLINO

VIOLONCELLO

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

CURSOS PCG (PLANO DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE)
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

2ª e 4ª

18h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

3ª

09h e 13h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

2ª e 4ª

09h e 15h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

07 a 10 anos

3ª e 5ª

09h e 16h

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

11 a 59 anos

3ª e 5ª

17h15

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

DANÇA

14 anos acima
DESENHO E PINTURA

07 a 14 anos
FLAUTA DOCE

07 a 17 anos
VIOLÃO

Inscrições PCG - de 08/01 a 16/02/2018 - 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 - Início das aulas: 01 de março. Todas as
informações pertinentes ao processo de seleção está disponível no edital PCG, no site do
www.sescmt.com.br

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

Cuiabá

Barão de Melgaço

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

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

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

Juscimeira

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

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

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

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

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

Ÿ Mesa Brasil
Av. Ten. Cel. Duarte, 2140, Centro-Sul
65 3675-3028
Ÿ Restaurante Sesc Mangaba
Rua 13 de Junho, 315-A, Centro-Norte
65 3611-0530
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Ÿ Rua 07 de Setembro, s/n, Zona Rural
66 3412-1511

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

Ler Cáceres

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

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

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

