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ARSENAL
ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO FÉ DE FRANCISCA DE HENRIQUE SANTIAN.
A exposição A Fé de Francisca, traz proposições
relevantes em sua temática: a fé e a cultura popular.
Fruto de um longo período de convivência no cotidiano
de Francisca, Santian constrói com naturalidade um rico
acervo de cenas espontâneas da rotina de uma senhora de
104 anos. Com uma linguagem artística dentro de um
trabalho documental, o fotógrafo nos permite interpretar
visualmente um pouco do cotidiano dessa benzedeira
centenária, onde se destacam a vida simples, a pluralidade de religiões e a cura pela fé.

Até 31/07 | Ter. a Sáb. das 14h às 21h e Dom. e Fer. das 15h às 21h | Galeria de Artes |
Gratuito | Livre

(RE)CONHECENDO A AMAZÔNIA NEGRA, POR MARCELA BONFIM
CIRCULAÇÃO AMAZÔNIA DAS ARTES 2018/2019.
A exposição (Re)conhecendo a Amazônia Negra: Povos,
Costumes e In uências Negras na Floresta, de Marcela
Bon m, inaugura um novo olhar fotográ co acerca da
Amazônia e das populações de ascendência africana e
indígena no Brasil, é um projeto visual militante inserido
em uma espécie de manifesto político de amplitude global
protagonizado por pessoas não brancas, das mais
diversi cadas origens e orientações sexuais e que
apresenta ao mundo uma re exão crítica acerca de todo e qualquer assunto sobre os quais
desejam abordar. São antropólogxs, artistxs, historiadorxs, lósofxs, educadorxs,
militantes. São aquelxs que não temem assumir o papel de produtorxs de conhecimento,
cultura, arte. Trata-se de uma força política de resistência iniciada a partir da experiência
física desde a mais tenra, terna e nem sempre delicada infância, de cada pessoa estigmatizada por sua origem, etnia/raça, gênero, religião e identi cada como o Outro, vulgo
primitivo, vulgo selvagem, vulgo exótico.
A exposição está em circulação pelo projeto Sesc Amazônia das Artes 2018/2019.

05 a 31/07 | Ter. a Sáb. das 13h às 23h / Dom. e Fer. das 15h às 21h |
Foyer do Teatro | Gratuito | Livre
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CONVERSA DE GALERIA: UM OLHAR SOBRE A AMAZÔNIA NEGRA
MATOGROSSENSE, COM A ARTISTA MARCELA BONFIM (RO)
Na “CONVERSA DE GALERIA”, convidamos artistas e apreciadores das artes visuais para
um dialogo sobre o fazer artístico presente na exposição (RE)CONHECENDO A
AMAZÔNIA NEGRA. A conversa será mediada pela fotografa Marcela Bonm.

05/07 | 20h | Foyer do Teatro | Gratuito | Livre

CONVERSA DE GALERIA: UM OLHAR FOTOGRÁFICO SOBRE A FÉ DE
FRANCISCA, COM HENRIQUE SANTIAN (MT)
Na “CONVERSA DE GALERIA” o artista Henrique Santian irá apresentar sua pesquisa e
trajetória fotográ ca para compor a exposição Fé de Francisca. As imagens provocam no
público uma re exão sobre esse sentimento de absoluta con ança que se deposita em
coisas que não se veem, a fé.

28/07 às 18h | Galeria de Artes | Gratuito | Livre

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

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

CINEMA

CINESESC COM EMBAIXADA DA ALEMANHA
O DOSSIÊ SECRETO
(Stephan Wagner, colorido, 89 min, 2015)
Sinopse: O drama político focaliza a personalidade
política de Fritz Bauer, que, como promotor-geral de
Hessen, participou da captura de Adolf Eichmann entre
1959 e 1962.

05/07 | 19h30 | Cinema | Gratuito

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

01, 21 e 29/07 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
ELES VOLTAM
(Marcelo Lordello, Drama, Brasil, 2014, 100 min)
Sinopse: Cris e Peu, seu irmão mais velho, são deixados
na beira de uma estrada pelos próprios pais. Os irmãos
foram castigados por brigar constantemente durante uma
viagem à praia. Após algumas horas, percebendo que os
pais não retornaram, Peu parte em busca de um posto de
gasolina. Cris permanece no local por um dia inteiro e,
sem notícias dos pais ou do irmão, decide percorrer ela
mesma o caminho de volta para casa.

06 e 22/07 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos
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CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
AQUARIUS
(Kléber Mendonça Filho, Brasil, Ficção, 2016,
141min)
Sinopse: Clara, jornalista aposentada e moradora do
Aquarius, último prédio de modelo antigo da orla de Boa
Viagem, no Recife, defende seu apartamento, onde viveu
a vida toda, do assédio de uma construtora. O plano é
demolir o edifício Aquarius e dar lugar a um grande
empreendimento.

07 e 26/07 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 16 anos

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO
(Marcelo Gomes/Karim Allnouz, Brasil, Drama,
2009, 71min)
Sinopse: Um geólogo é enviado para uma pesquisa de
campo durante a qual terá que atravessar o Sertão do
Nordeste do Brasil. No decorrer da viagem, percebe-se
que há algo comum entre José Renato e os lugares por
onde ele passa: o vazio, uma sensação de abandono, de
isolamento. Mas, ele decide ir em frente, seguir viagem,
na esperança que a travessia transmute seus sentimentos.

08 e 20/07 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
TROPICÁLIA
(Marcelo Machado, Brasil, Documentário, 2012,
89min)
Sinopse: 'Tropicália' pretende trazer uma visão
contemporânea sobre esse importante movimento
cultural que explodiu no Brasil ao nal dos anos 1960,
intercalando valiosos materiais de arquivo, especialmente
recuperados para a produção, com encontros entre ícones
do movimento, como Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Mutantes e Tom Zé.

19 a 28/07 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos

CINESESC DEBATE: O COMEÇO DA VIDA
(Estela Renner, Brasil, Documentário, 2016, 97min)
Sinopse: Um dos maiores avanços da neurociência é ter
descoberto que os bebês são muito mais do que uma
carga genética. O desenvolvimento de todos os seres
humanos encontra-se na combinação da genética com a
qualidade das relações que desenvolvemos e do ambiente
em que estamos inseridos.
O Começo da Vida convida todo mundo a re etir como
parte da sociedade: estamos cuidando bem dos primeiros anos de vida, que de nem tanto
o presente quanto o futuro da humanidade?

27/07 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

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.

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.

01, 14 e 22/07 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre
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UMA VIAGEM EXTRAORDINÁRIA
(Jean-Pierre Jeunet, Canadá, Aventura / Drama /
Família, 2014, 105min)
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 do
grandioso prêmio ainda é uma criança.

07 e 15/07 | 17h30 | Cinema | Gratuito | 10 anos

O HOMEM DA LUA
(Stephan Schesch / Sarah Clara Weber, França,
Fantasia / Aventura / Família, 2012, 95min)
Sinopse: O Homem da Lua vive sozinho neste grande
satélite. Um dia, entediado, ele decide visitar a Terra, e
quando ele chega se encanta com as belezas naturais, mas
logo descobre que não existe apenas bondade neste local.
O Presidente do Mundo, certo de que o Homem da Lua é
um invasor, decide afugentá-lo. Para se salvar, ele deverá
contar com a ajuda dos amigos e das crianças.

28/07 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

O MUNDO DOS PEQUENINOS
(Hiromasa Yonebayashi, Japão, Aventura / Fantasia
/Família, 2012, 94min)
Sinopse: Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de
uma casa velha, Arrietty vive em seu minúsculo mundo
com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a
existência de todos. Contudo, quando um jovem rapaz se
hospeda na casa, a pequenina Arrietty acredita que
poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença
dos tamanhos.

29/07 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

Azul

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

SESSÃO PIPOCA AZUL: O HOMEM DA LUA
(Stephan Schesch / Sarah Clara Weber, França,
Fantasia / Aventura / Família, 2012, 95min)
Sinopse: O Homem da Lua vive sozinho neste grande
satélite. Um dia, entediado, ele decide visitar a Terra, e
quando ele chega se encanta com as belezas naturais, mas
logo descobre que não existe apenas bondade neste local.
O Presidente do Mundo, certo de que o Homem da Lua é
um invasor, decide afugentá-lo. Para se salvar, ele deverá
contar com a ajuda dos amigos e das crianças.

08/07 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

SESSÃO PIPOCA AZUL: O MUNDO DOS PEQUENINOS
(Hiromasa Yonebayashi, Japão, Aventura / Fantasia
/Família, 2012, 94min)
Sinopse: Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de
uma casa velha, Arrietty vive em seu minúsculo mundo
com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a
existência de todos. Contudo, quando um jovem rapaz se
hospeda na casa, a pequenina Arrietty acredita que
poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença
dos tamanhos.

21/07 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre
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Nesse cenário, a mostra de cinema O Lobo à Espreita – Uma Homenagem ao Centenário
de Ingmar Bergman exibe nove lmes dirigidos pelo diretor de cinema sueco. Bergman
in uenciou mais do que foi in uenciado. Seu estilo é inconfundível, marcante: diálogos
densos, câmera que penetra rostos e os revelam, em especial os das mulheres. As atrizes
foram suas grandes estrelas, e para elas dedicou personagens extremamente sensíveis e
eloquentes. Em 2018 comemoramos o centenário de nascimento de Ingmar Bergman, e o
Sesc não poderia deixar de lembrar deste que foi um dos grandes ícones não só do cinema
como da cultura mundial do século 20.

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: FACE A FACE (1976)
(Direção e roteiro: Ingmar Bergman | Produção: LarsOwe Carlberg | Fotogra a: Sven Nykvist)
Sinopse: A Doutora Jenny Isaksson (Liv Ullmann) é uma
psiquiatra casada. Ela e o marido são bem-sucedidos em
seus empregos, mas, lenta e dolorosamente, ela passa a
ser assombrada por imagens e emoções de seu passado
que a levam a uma depressão profunda.

10/07 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 114min | 14 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: A HORA DO LOBO (1968)
(Direção e roteiro: Ingmar Bergman | Elenco: Max
Von Sydow, Erland Josephson, Liv Ullmann, Ingrid
Thulin | Produção: Lars--Owe Carlberg | Fotogra a:
Sven Nykvist | Trilha sonora: Lars Johan Werl)
Sinopse: O pintor Johan e sua esposa grávida, Alma, se
retiram para uma ilha isolada. Johan é consumido por
demônios do passado e por constantes alucinações. Alma
tenta ajudá-lo a manter a sanidade e controlar sua obra.
Mas durante a escuridão entre a noite e o amanhecer, a chamada “hora do lobo”, os medos
de Johan podem se concretizar...

10/07 às 20h30 e 14/07 às 18h30 | Cinema | Gratuito | 89min | 18 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: MORANGOS SILVESTRES (1957)
(Direção e roteiro: Ingmar Bergman | Elenco: Bibi
Andersson, Folke Sundquist, Gunnar Björnstrand,
Ingrid Thulin, Victor Sjöström | Produção: Allan
Ekelund | Fotogra a: Gunnar Fischer | Montagem:
Oscar Rosander | Trilha sonora: Eric Nordgren)
Sinopse: Isak Borg (Victor Sjöström), um velho professor
de medicina, reavalia sua vida enquanto viaja até a
cidade da universidade em que se formou para receber
um título de doutor Honoris Causa. O Doutor Borg vai com sua estranha nora, Marianne
(Ingrid Thulin) e revisita muitos marcos de seu passado, em especial as memórias de sua
família e de Sara (Bibi Andersson), sua paixão de juventude.
'Morangos Silvestres' é considerado um dos melhores de lngmar Bergman.

11/07 às 18h30 e 14/07 às 20h30 | Cinema | Gratuito | 93min | 10 anos
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MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: VERGONHA (1968)
(Direção e roteiro: Ingmar Bergman | Elenco: Max
Von Sydow, Liv Ullmann, Gunnar Björnstrand |
Produção: Lars-Owe Carlberg | Fotogra a: Sven
Nykvist | Trilha sonora: Lars Johan Werle)
Sinopse: Em meio a uma guerra civil na região báltica,
um casal de violinistas que se diz apolítico vive isolado
em uma ilha, onde se sustentam com o cultivo e a venda
de produtos da terra. Essa vida alienada acaba quando
um grupo de soldados invade a ilha. A partir desse momento, eles não poderão mais car
alheios a tudo o que acontece e terão de lidar com as misérias, a destruição e os horrores da
guerra.

11/07 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 103min | 16 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: PERSONA (1966)
(Direção e roteiro: Ingmar Bergman | Elenco: Bibi
Andersson, Gunnar Björnstrand, Jörgen Lindström,
Liv Ullmann, Margareta Krook | Produção: Ingmar
Bergman, Lars-Owe Carlberg | Fotogra a: Sven
Nykvist | Trilha sonora: Lars Johan Werle
Sinopse: Elisabet Vogler (Liv Ullmann) é uma atriz que
cou muda de repente, e seu tratamento acontece em
uma pequena vila à beira-mar, sob os cuidados da
enfermeira Alma (Bibi Andersson). As duas passam tempo juntas, com Alma sempre
falando sem ter respostas e con ando cada vez mais em Elisabet, contando-lhe seus
segredos mais íntimos. Mas lendo uma carta escrita pela atriz, Alma descobre que é vista
como um objeto de estudo. A relação entre as duas mulheres se torna tensa, mas ajudará a
ambas a lidarem com suas identidades e seus problemas psicológicos.

12/07 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 81min | 18 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: O SÉTIMO SELO (1956)
(Direção e roteiro: Ingmar Bergman |Elenco: Anders
Ek, Bengt Ekerot, Berto Anderberg, Bibi Anderson,
Gunnal Lindblom, Gunnar Björnstrand, Inga Gill, Inga
Landgre, Maud Hansson, Max Von Sydow, Nils Pope |
Produção: Allan Ekelund | Fotogra a: Gunnar
Fischer | Trilha sonora: Eric Nordgren
Sinopse: No século 14, depois de dez anos de luta nas
cruzadas, o cavaleiro sueco Antonius Block (Max Von
Sydow) volta a seu país e o encontra assolado pela peste negra. A Morte (Bengt Ekerot)
surge diante do cavaleiro e quer levá-lo consigo. Antonius pede um adiantamento da pena,
durante o qual jogará uma partida de xadrez com a morte.

12/07 às 20h30 e 15/07 às 18h30 | Cinema | Gratuito | 96min | 12 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: SONATA DE OUTONO (1978)
(Direção e roteiro: Ingmar Bergman | Elenco: Arne
Bang-Hansen, Halvar Björk, Ingrid Bergman, Lena
Nyman, Liv Ullmann, Marianne Amino | Fotogra a:
Sven Nykvist)
Sinopse: Depois de oito anos sem se ver, mãe (Ingrid
Bergman) e lha (Liv Ullmann) se reencontram. A mãe é
uma famosa concertista que, após a morte do empresário
(e namorado), vai passar uma temporada na casa da lha
casada com um pastor. Tudo parecia bem até que uma simples sonata detona alguns
rancores do passado, em uma espécie de acerto de contas. Oscar de Melhor Atriz para
Ingrid Bergman e de Melhor Roteiro para Ingmar Bergman.

13/07 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 93min | 14 anos
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MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: NA PRESENÇA DE UM PALHAÇO (1997)
(Direção: Ingmar Bergman | Elenco: Börje Ahlstedt,
Marie Richardson, Erland Josephson, Pernilla August,
Anita Björk, Peter Stormare)
Sinopse: Outubro de 1925. O engenheiro Carl
Åkerblom, fervoroso admirador de Schubert, é internado
em um hospital psiquiátrico em Uppsala. De seu quarto,
ele alimenta o revolucionário projeto de inventar o
cinema falado. Com a ajuda do professor “louco” Osvald
Vogler, o diretor Åkerblom improvisa uma história de amor contando os últimos dias de
Schubert.

13/07 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 118min | 14 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FILME: FANNY E ALEXANDER (1982)
(Direção e roteiro: Ingmar Bergman | Elenco:
Allan Edwall, Bertil Guve, Erland Josephson, Ewa
Froeling, Gunn Walgren, Jan Malmsjoe, Pernilla
Allwin | Produção: Jörn Donner | Fotogra a:
Sven Nykvist | Trilha sonora: Benjamin Britten,
Daniel Bell, Frans Helmerson, Marianne Jacobs,
Robert Schumson)
Sinopse: O garoto Alexander (Bertil Guve) e sua
irmã Fanny (Pernilla Allwin) são membros de uma poderosa família de artistas
liberais do início do século 20. Depois da morte do pai, os irmãos vão morar
com o padrasto e são criados em meio ao rígido puritanismo luterano do bispo
Vergerus (Jan Malmsjö). Primeiro lme autobiográ co do diretor Ingmar Bergman.
Vencedor de quatro Oscar, incluindo Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Fotogra a,
em 1984.

15/07 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 96min | 14 anos
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MÚLTIPLAS LINGUAGENS
NA SALA DE AULA
MINICURSO: PRODUÇÃO DE VÍDEOS EM SALA DE AULA,
COM PROF. JUAN FIORINI
A nalidade deste curso é permitir aos docentes uma re exão
acerca da criação de vídeos no contexto escolar a partir de dois
eixos. Em primeiro, a produção por parte dos docentes, que
disponibilizariam esses materiais aos seus alunos, seja como um
elemento caro à própria aula, seja como recurso complementar
aos estudos. Em segundo, a realização audiovisual por parte dos
próprios estudantes, permitindo-lhes exercer a elaboração de
textos orais e escritos de forma criativa, ampliando-lhes o
repertório de gêneros textuais e oferecendo-lhes práticas
educativas mais pertinentes à própria realidade das crianças e
adolescentes, profundamente marcada pelo constante acesso ao
audiovisual, sobretudo em ambiente virtual.
Professor Juan Fiorini: É doutorando em Letras – Estudos Literários na Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT). Concluiu o mestrado em Letras – Estudos Literários pela Universidade
Federal de Uberlândia (UFU) e licenciou-se em Letras – Espanhol pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Atua como professor da rede privada de educação.

03/07 | 18h às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito
Inscrição online: www.sescmt.com.br

MINICURSO: QUESTÕES ÉTNICAS NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL,
COM PROF. SHEILA DIAS
Este minicurso tem como objetivo trazer à discussão
obras da literatura infantil e juvenil cuja temática trate de
aspectos culturais e históricos brasileiros e africanos.
Essas obras contribuem para a construção a rmativa da
identidade racial no Brasil, pois retratam questões que são
muito comuns ao cotidiano de crianças negras, o que
possibilitará uma visão crítica a respeito da diversidade
cultural e racial de nosso contexto.
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Professora Sheila Dias: É doutoranda e mestra em Estudos de Linguagem pelo Programa de
Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso. Especialista
em Alfabetização, é também licenciada em Letras - Português e Inglês pela Universidade Federal
de Mato Grosso e em Pedagogia das Séries Iniciais pela ULBRA - Universidade Luterana do Brasil
- Rio Grande do Sul. Atua como arte-educadora e professora na Rede Municipal de Educação de
Cuiabá e de Várzea Grande.

14/07 | 14h às 18h | Laboratório da Palavra | Gratuito
Inscrição online: www.sescmt.com.br

ARTE DA PALAVRA
REDE SESC DE LEITURAS
CIRCUITO ORALIDADE, COM NELSON MACA (BA)
Nelson Maca é Poeta e professor da UCSal, fundou do
Coletivo Blackitude. Realiza o Sarau Bem Black e coordenou
o Sarau Bem Legal (infantil). Com Berimba de Jesus,
organiza o Encontro de Literatura Divergente e com
Marcelino Freire a Balada Literária da Bahia. Participou das
coletâneas Suburbano Convicto, Poesia Favela e Sarau do
Binho, entre outras. Organizou Tarja Preta, de Zinho
Trindade e A Rima Denuncia, do rapper GOG. Publicou
Gramática da Ira (2015). Já atuou com GOG, Ellen Oléria,
MC Teko, Mc Pingo do Rap, Wiza (Angola), Vox Sambou (Haiti), André Sampaio & Os
Afromandingas, etc. Apresenta a performance CandomBlackesia. Em 2018, lança Relatos da
Guerra Preta (contos).

12/07 | 20h | Gratuito | 16 anos | Mais informações: 3616-6901

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
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MOSTRA DE MÚSICA – OFICINAS
CONTRABAIXO ELÉTRICO, COM GÊ CÔRTES (SP)
A o cina busca o desenvolver a habilidade de criar uma linha de
baixo através das cifras de uma música escolhida e também da
criação de solos através da análise harmônica, da variação
melódica e de transcrições.

24 a 28/07 | 08h30 às 12h30 | Gratuito | Inscrições: a partir de
17/07 | A partir de 14 anos | Informações sobre Inscrições no
3616-6936 das 14h às 21h | Público de interesse e Pré-requisito:
estudantes de música, instrumentista e interessados com
conhecimento da escrita musical (mínimo de 02 anos de estudo
sistemático)

MOSTRA DE MÚSICA – OFICINAS
HARMONIA E COMPOSIÇÃO COM LIZ DE CARVALHO (SP)
O cina aberta músicos de diversos instrumentos e
compositores que tenham interesse em trabalhar a
percepção e análise harmônica a partir de repertório
escolhido dentre standards do jazz e da música brasileira.
A o cina abordará alguns rudimentos para a
compreensão da linguagem musical (série harmônica,
intervalos, escalas, modos e formação de acordes) até a
capacidade de perceber e analisar as vertentes do
tonalismo e do modalismo. Praticar a experiência de compor em algumas das formas
abordadas.

24 a 28/07 | 08h30 às 12h30 | Gratuito | Inscrições: a partir de 17/07 | A partir de 14
anos | Informações sobre Inscrições no 3616-6936 das 14h às 21h | Público de interesse e
Pré-requisito: estudantes de música, instrumentista e interessados com conhecimento
da escrita musical (mínimo de 02 anos de estudo sistemático)
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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.

24 a 28/07 | 14h às 17h30 | Gratuito | Inscrições: a partir de 17/07 | A partir de 14 anos |
Informações sobre Inscrições no 3616-6936 das 14h às 21h | Público alvo e pré-requisitos:
Instrumentistas de sopro em geral (saxofonistas, ﬂautistas, clarinetistas, trompetistas,
trombonistas, etc).

MOSTRA DE MÚSICA – OFICINAS
CANTO POPULAR, COM PAULA SANTORO (RJ)
Conscientização da correta emissão vocal tanto na fala quanto no
canto popular, visando melhorar a projeção vocal, o fortalecimento dos OFAs (órgãos fonoarticulatórios), a melhoria na articulação
dos fonemas e do timbre, de tal forma que não haja esforço e/ou
tensão na fonação. Consequentemente, cria-se maior liberdade de
expressão com maior qualidade na interpretação.

24 a 28/07 | 14h às 17h30 | Gratuita | Inscrições: a partir de 17/07 |
A partir de 14 anos | Informações sobre Inscrições no 3616-6936 das
14h às 21h | Público de interesse: cantores, professores, atores,
locutores, alunos de canto e interessados cantam informalmente
e querem se aprimorar. (OBS: TRAZER THERA BAND)

MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÕES
KAROLA NUNES
27/07 | 20h | Jardim | Gratuito | Livre

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).

26/07 | 20h | Teatro | Gratuito | Livre

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.

28/07 | 20h | Teatro | Gratuito | Livre
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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.

28/07 | 20h | Teatro | Gratuito | 12 anos

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

29/07 | 20h | Teatro | Gratuito | 12 anos

MOSTRA DE MÚSICA – APRESENTAÇÕES
MARIANA BOREALIS
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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

29/07 | 20h | Teatro | Gratuito | 12 anos

RECREAÇÃO
BULIXO JULINO

Zabumba

Flôr Ribeirinha

José Demóstenes e Forró Quentinho

E a festança esta arrumada, dia 07 de julho vai acontecer o Bulixo Julino. Vai ter muita
comida, música, dança, quadrilha improvisada e muita, mais muita brincadeira. Além dos
tradicionais “Bulixeiros” com seus produtos deliciosos e lindos artesanatos, a Choperia do
Arsenal estará com um cardápio especial trazendo Pipoca, milho verde, caldo, cachorro
quente, buraco quente, batata frita, arroz doce e canjica.
O ponto alto da festa serão as apresentações artísticas, além de uma apresentação de
Quadrilha Improvisada, no qual o público presente será o grande destaque.
A festa vai começar às 18h. Quer saber quem vai comandar?
Ÿ

18h – Grupo local Zabumba Beat, com músicas de quadrilha e muito forró.

Ÿ

20h30 – Grupo local Flor Ribeirinha, trazendo a tradição mato-grossense para o palco

Ÿ

21h30 – Grupo de Recife José Demóstenes e o Grupo Forró Quentinho

Você não pode car fora desta festa. A entrada é franca, então... vista-se de alegria e venha
para o Bulixo Julino do Sesc Arsenal.

07/07 | das 18h às 23h | Jardim Arsenal | Gratuito | Livre
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NO sesc

OLÁ, JÁ PENSOU O QUE VAI FAZER NESSAS FÉRIAS?
Finalmente julho chegou e adivinha o que chegou com ele??? AS FÉRIAS!!!
Já sabe o que vai fazer?
Vem pro Arsenal. Aqui teremos uma programação cheia de coisas divertidas. Têm
atividades de dança, cinema, literatura, artes visuais, teatro e música. Além de muita, mais
muita brincadeira no jardim.
FICOU CURIOSO?
Ÿ

SURPRESAS Instantâneas.

Ÿ

O cinas de GRANDES Ideias.

Ÿ

EXPOSIÇÃO, ESPETÁCULOS e SESSÕES DE CINEMA.

Todas as atividades serão GRATUITAS, você só tem que prestar ATENÇÃO nos horários e
REGRAS de participação.
QUANDO?
De 17 a 22/07, das 15h às 18h.
IMPORTANTE!
Durante as atividades as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.
QUER SABER MAIS?
A partir do dia 03/07 de 2018, ligue para 3616-6903 e fale com JOCIMARA.

OFICINAS

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.
CARDÁPIO: salgadinho integral de legumes, vitamina de morango com abacate sem
lactose.
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
mais informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

Turma 01: 17/07 das 16h às 18h / Turma 02: 18/07 das 16h às 18h | Oﬁcina de ideias |
15 vagas (por turma) |06 a 12 anos

OFICINA: CONSTRUÇÃO E VIVÊNCIA DE MÁSCARA,
COM MILLENA MACHADO (MT)
Você tem muita imaginação? Já pensou em ser diferente ou expressar uma característica
sua? A o cina de confecção e estilização de máscaras para criação de personagens a partir
do molde de seu rosto te convida para se re-criar... E aí, como seria a sua máscara?!
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

17 a 20/07 | 15h às 18h | Teatro de Formas Animadas | 10 vagas | Acima de 10 anos

OFICINA: NEBULOSAS EM GARRAFA,
COM INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT
A O cina consiste na utilização de garrafas de plástico pequenas para a construção de
objetos artísticos parecidos com nebulosas. Nebulosas são composições de nuvens
moleculares de hidrogênio, poeira, plasma e outros gases ionizados. Nessa o cina
discutiremos a formação de nebulosas, mostrando os vários tipos que ocorrem no universo.
Após a discussão, cada participante será estimulado a construir sua própria nebulosa.
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

Turma 1: 17/07 das 15h às 17h / Turma 2: 20/07 das 15h às 17h | Ateliê de Artes | 20 vagas
(por turma) | A partir dos 06 anos
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OFICINA: DESCOBRINDO OS ANÉIS DE SATURNO E AS FASES DA LUA,
COM INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT
A o cina abordará de uma maneira didática e divertida os anéis do planeta Saturno e as
fases da nossa Lua. Os participantes serão conduzidos a realizarem colagens de papel
crepom em um desenho, enquanto são instruídos sobre a composição dos anéis de Saturno,
estimulando a percepção dos alunos para detalhes, tal como a diferença de coloração entre
as órbitas.
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

Turma 1: 18/07 das 15h às 17h / Turma 2: 21/07 das 15h às 17h | Ateliê de Artes | 20 vagas
(por turma) | A partir dos 06 anos

OFICINA: HOLOGRAMA,
COM INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT
Nessa o cina os participantes aprenderão os conceitos envolvidos na formação de imagens
em nosso sistema visual, bem como em alguns instrumentos óticos. Aprenderão, ainda,
como utilizar esses princípios para criar e construir hologramas visuais. Ao nal da o cina
cada participante terá criado seu próprio holograma.
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

Turma 1: 19/07 das 15h às 17h / Turma 2: 22/07 das 15h às 17h | Ateliê de Artes | 20 vagas
(por turma) | A partir dos 08 anos

OFICINA: TEATRO MUSICAL ON BROADWAY,
COM RAFAEL CERIGATO (MT)
A o cina de Teatro Musical atua nas áreas de teatro, dança, canto e sapateado, sendo uma
o cina polivalente em que o participante experimenta todas estas modalidades.
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

17 a 20/07 | 14h30 às 17h30 | Sala de Dança e Teatro | 20 vagas | 14 anos acima

OFICINA: MAQUIAGEM ARTÍSTICA PARA CRIANÇAS,
COM DÉIA OKAMURA (MT)
Um pincel, mais um monte de potinhos de tinta, mais um rostinho fofo é igual... a o cina
de maquiagem para os pequenos que estão em férias escolares! Venham soltar a imaginação nessas férias no Sesc Arsenal!
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

17 a 21/07 | 14h às 18h | Banco de Textos | 15 vagas (por dia) | 10 a 17 anos

OFICINA: LIRA CIRCENSE, COM AISHA CARVALHO (MT)
Lira é um aparelho circense destinado a modalidade das acrobacias aéreas. Uma atividade
física praticada de forma lúdica pode integrar as diversas formas de expressão corporal,
como exemplo a dança e o teatro. Desenvolve a exibilidade, trabalha com a coordenação
motora, a lateralidade, ritmo, criatividade e autoconhecimento.
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

Turma 1: 17 a 19/07 | 15h às 16h | 11 a 14 anos / Turma 2: 19 a 21/07 | 16h às 17h | 15 anos
acima | Jardim | 10 vagas (por turma)

OFICINA: CHEERLEADER, COM KERLEY OLMEDO (MT)
O cheerleading é uma prática que envolve ginástica artística, acrobática, dança, saltos,
pirâmides humanas e também a técnica especí ca da modalidade. Aqui a prática é uma
brincadeira que envolve muita dança, Música e muito trabalho em equipe.
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

17 a 21/07 | 17h às 18h | Sala de Dança | 15 vagas | 07 a 10 anos
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OFICINA: “CAIXA DE SOMBRA”, COM MILLENA MACHADO (MT)
O teatro de sombras é composto por personagens feitos em forma de silhuetas que são
manipulados contra a luz e projetados em uma tela translúcida. Nesta o cina a criançada
vai aprender a confeccionar seus próprios personagens, criar histórias e contá-las com o
recurso de teatro de sombras produzidos por eles mesmos, e levarão para casa suas
respectivas caixinhas prontas para contar histórias para toda família.
Precisa de inscrição? Sim, feita presencialmente a partir do dia 03/07, das 13h às 17h,
maiores informações pelo telefone 3616-6903 (Jocimara).

21 e 22/07 | 15h às 18h | Teatro de Formas Animadas | 10 vagas | 10 anos acima

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?
A inscrição é com 1h de antecedência.

OFICINA: COOKIE DE BANANA COM GOTAS DE CHOCOLATE,
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.
Precisa de inscrição? Sim, com 1h de antecedência.

20/07 | 14h30 às 15h30 (Turma 1) e 16h30 às 17h30 (Turma 2) | Oﬁcina de ideias |
15 vagas (por turma) | 06 a 12 anos

OFICINA: “MUSICALIZAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA”,
COM COLETIVO ANTÔNIA (DF)
Desde os primeiros meses de vida, incluídos aqueles dentro da barriga da mãe, os estímulos
sonoros estão entre os que provocam respostas mais imediatas e notáveis. A partir deles o
bebê começa a desenvolver seus primeiros aprendizados, como a língua materna, por
exemplo. A vivência de musicalização para a primeira infância pretende expandir as
possibilidades da capacidade de fruição musical de cada bebê, por meio de contato com
distintas atividades, instrumentos, sonoridades, ambiências e vivências sonoras. O foco
desta proposta é trazer uma gama diversa de estímulos sonoros para despertar novas
conexões e oferecer o máximo de variações sensoriais ao ouvido novo e sem discriminações culturais dos pequenos ouvintes.
Precisa de inscrição? Sim, com 1h de antecedência.

21 e 22/07 | 16h às 18h | Jardim Sesc Arsenal | Oﬁcina espontânea e aberta ao público |
Bebês 06 meses a 05 anos, acompanhados de pais, mães e/ou responsáveis

OFICINA: LIVRO ARTESANAL,
COM EQUIPE DA BIBLIOTECA ARSENAL (MT)
As capas dos livros serão confeccionadas a partir de caixas de papelão, que ganham forma
ao serem cortadas, higienizadas, pintadas e costuradas. Tudo feito à mão. As artes de cada
capa são únicas, elas jamais se repetem. As capas funcionam como telas que recebem a
pintura, diferente e especial em cada uma delas. As folhas serão costuradas uma a uma
manualmente dando roupagem ao livro. Objetivo: Apresentar para as crianças a ludicidade
de confeccionar um livro e aguçar a criatividade e imaginação.
Precisa de inscrição? Sim, com 1h de antecedência.

17/07 | 15h às 17h | Biblioteca | 15 vagas | 07 a 11 anos

OFICINA: ARTE GRÁFICA COM AS DIGITAIS,
COM EQUIPE DA BIBLIOTECA ARSENAL (MT)
Aprender que é possível aliar dois tipos de arte em uma mesma atividade, no caso, arte das
palavras, por meio de um gênero narrativo – fábula com a arte visual por meio de desenhos
que eles mesmos confeccionarão. Apresentando “auxílios ópticos para ampliação da
imagem” e “auxílios ópticos para relocação e condensação da imagem retiniana”.
Utilizaremos lupa eletrônica para visualização das digitais e scanner de voz para leitura das
fábulas.
Precisa de inscrição? Sim, com 1h de antecedência.

18 e 21/07 | 15h às 17h | Biblioteca | 15 vagas | 06 a 08 anos
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OFICINA: ANIMAIS FANTÁSTICOS,
COM EQUIPE DA BIBLIOTECA ARSENAL (MT)
Busca transmitir para as crianças o encantamento do mundo da imaginação, do faz de
conta através de animais fantásticos que vivem nos livros e lmes. Não há magia maior do
que brincar com a expectativa e a percepção das crianças. Utilizaremos o livro: Animais
fantásticos. Obra prima: folhas, sementes, casca de ovos, penas de aves.
Precisa de inscrição? Sim, com 1h de antecedência.

19/07 | 15h às 17h | Biblioteca | 15 vagas | 07 a 11 anos

OFICINA: ILUSTRAÇÃO POÉTICA,
COM EQUIPE DA BIBLIOTECA ARSENAL (MT)
Realizaremos a contação de uma história para em seguida realizarmos a ilustração, tem
como objetivo despertar a criatividade e imaginação da criança através da arte das
palavras e o despertar da criação através de objetos encontrados no nosso dia a dia.
Utilizaremos: jornais, tecidos, botões, barbantes entre outros.
Precisa de inscrição? Sim, com 1h de antecedência.

20/07 | 15h às 17h | Biblioteca | 15 vagas | 07 a 11 anos

OFICINA: CONFECÇÃO DE BANDALHÃO,
COM MIGUELINA FERNANDES (MT)
O Bandalhão é feito com uma folha de jornal, barbante e folhas coloridas de papel crepom.
Ao brincar com ele a criança trabalha a mobilidade dos membros superiores, a motricidade
na e principalmente a criatividade, quando tem a oportunidade de criar vários
movimentos e efeitos das tas feitos de papel crepom.
Precisa de inscrição? Sim, com 1h de antecedência.

17 a 22/07 | 15h às 16h | Jardim Sesc Arsenal | 30 vagas | 05 a 12 anos acompanhados de
pais, mães e/ou responsáveis

BRINCADEIRAS DE QUINTAL
Ação desenvolvida com crianças na faixa etária de 05 a 12 anos, consiste em realizar todas
as brincadeiras possíveis em espaço aberto (Jardim), sendo: Pega-pega, esconde-esconde,
trilha, corridas com jornal, com limão, com milho, pular corda, pular elástico, chinelão,
escravos de Jó e gangorra. Brincaremos para aprender, integrar, interagir, relacionar,
entreter, renovar e estreitar os laços de amizade e de família. Praça de balanços e redes –
Distribuiremos no Jardim, balanços e redes confeccionados com tecidos de malhas e
cordas disponibilizadas aos brincantes.
Precisa de inscrição? Não

21 e 22/07 | 16h às 18h | Jardim Sesc Arsenal | Oﬁcina espontânea e aberta ao público |
05 a 12 anos, acompanhados de pais, mães e/ou responsáveis

Exposiçao, Cinema
e Apresentaçoes
EXPOSIÇÃO: ‘‘DA TERRA AO BIG BANG: PAISAGENS CÓSMICAS",
COM INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT
A exposição integra as comemorações do Ano Internacional da Astronomia - 2009. São
imagens belíssimas do cosmo captado por telescópios.
É importante observar o quanto o nosso universo, planetas, galáxias e aglomerados de
estrelas são semelhantes a pinturas artísticas.
As imagens nos convidam para mergulhar e criar artes pensando no nosso universo.

17 a 22/07 | Corredor do Sesc Arsenal | Não é necessária a retirada de ingressos

APRESENTAÇÃO: OBSERVAÇÃO DO CÉU NO JARDIM,
COM INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT
Será realizada observação astronômica em telescópios para adultos e crianças a partir dos
3 anos.

17/07 | 19h às 21h | Jardim |Retirada de ingressos com 01 h de antecedência.
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APRESENTAÇÃO: SAMBA DE RODA E CAPOEIRA, COM GRUPO ARUANDÊ
O samba de roda designa uma mistura de música, dança, poesia e festa. Presente em todo
o estado da Bahia, é praticado principalmente, na região do Recôncavo. Nesta noite o
grupo Aruandê realizará uma roda de samba com a arte da capoeira. Uma mistura de jogo,
dança folclore que envolve jovens, adultos e crianças.

17/07 | 20h | Jardim | Não é necessária a retirada de ingressos

CINEMA: O SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI (HAYAO MIYAZAKI, JAPÃO,
AVENTURA / FANTASIA, DUBLADO, 1990, 102MIN.)
Kiki é uma jovem bruxa de treze anos, ainda um pouco imatura e teimosa. Ela vai para a
costa europeia para aprimorar seus poderes, porém, sua insegurança fará com que ela
perca sua mágica. Agora, Kiki terá que vencer seus medos para poder recuperar os poderes.

18/07 | 19h | Cinema | Livre | Retirada de ingressos com 30min de antecedência.

ESPETÁCULO SIRIRI, COM GRUPO FLOR DO ATALAIA
Siriri é uma dança folclórica da Região Centro-Oeste do Brasil e faz parte das festas
tradicionais e festejos religiosos. O grupo de Siriri Flor de Atalaia atua no bairro Parque
Atalaia, Coxipó, em Cuiabá / MT, reunindo crianças, jovens e adultos, tendo como santo
padroeiro São João Batista e as cores verde limão, laranja e rosa.

20/07 | 20h | Jardim | Não é necessária a retirada de ingressos

ESPETÁCULO: TUMBA LA CATUMBA (DF)
Com show voltado para público infantil, a Tumba passeia por outros ritmos musicais,
como o Rock, Blues, Ciranda, Coco, Marchinhas, Rap, funk entre outros. Traz músicas
autorais e arranjos para músicas de domínio Público, também brincadeiras musicais e
contação de história. A Banda é formada por personagens recriados de monstros clássicos:
Lobsbom, Frankistina, Escamoso, Zé Zumbi, Elvira e Monstralilica. Com isso, desmisti ca o
medo, o terror e dá um caráter lúdico e envolvente, não só para os pequenos, mas para
toda a família.

21/07 | 19h | Jardim | Não é necessária a retirada de ingressos

ESPETÁCULO: VOA, COLETIVO ANTÔNIA (DF)
Vivenciamos a história de duas crianças e um pássaro. Relação da qual surgem o carinho e
a cumplicidade, mas também a percepção da diferença, o sentimento de saudade, o medo
de estar só. O espetáculo propõe a re exão sobre a di culdade de deixar livre quem se
ama. VOA nasce do encantamento pela imensidão, do desejo, de lidar com o medo da
solidão, do impulso de crescer e de se arriscar no desconhecido.
Público-alvo: Preferencialmente mães e pais acompanhados de bebês de 00 meses a 05
anos (cap. Máxima de público total 50 pessoas) Duração: 30 minutos

22/07 | 1 sessão: 17h / 2 sessão: 19h | Salão Social |
Retirada de ingressos com 01h de antecedência.

TEATRO
BANCO DE TEXTOS DE ARTES CÊNICAS

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

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

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

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

07 a 10 anos

4ª e 6ª

18h

R$ 30,00

R$ 60,00

11 a 14 anos

4ª e 6ª

19h40

R$ 30,00

R$ 60,00

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

4ª e 6ª

16h

R$ 60,00

R$ 130,00

4ª e 6ª

17h30

R$ 60,00

R$ 130,00

07 a 10 anos

4ª e 6ª

18h30

R$ 60,00

R$ 130,00

11 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

CURSOS DE DANÇA
FAIXA ETÁRIA
DANÇA PARA INFÂNCIA

04 a 06 anos
BALLET – INICIANTE

07 anos acima
BALLET – BÁSICO

BALLET – ADULTO

15 anos acima
DANÇAS URBANAS

DANÇA CONTEMPORÂNEA

18 anos acima

BALNEÁRIO
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Horários: Ter. a Sex.: 8h às 17h | Sáb., Dom. e Feriado: 9h às 17h
Valores de entrada por categoria e dia:
Ÿ
Ter. a Dom.: Gratuita (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
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ESPORTE NO SESC
Jogos de curta duração realizados com a clientela, em várias modalidades esportivas
(futsal, tênis de mesa, futebol society, natação e outros).

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

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

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

VI COPA SESC DE FUTSAL - CATEGORIA DE BASE
Campeonato de Futsal com 12 atletas inscritos em cada
equipe, realizado em 03 categorias. Cada categoria com
02 grupos de 04.
Mirim (2003/2004), Infantil (2001/2002) e Juvenil
(1999/2000)

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

VIII COPA SESC DE FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIA DE BASE
Campeonato de Futebol de Campo, com 08 equipes,
sendo 20 atletas inscritos em cada, divididas em 02
grupos de 04.
Categoria Fraldinha (2006/2006)

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 TALIS E FERNANDO.

22/07 | 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

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.

08 e 29/07 | 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.

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 recheada, bolo simples,
salgados assados, misto quente e torta salgada. R$ 3,00 cada unidade.

Terça a Domingo | Informações: 3611-0750
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OFICINA DE CULINÁRIA - SALPICÃO DE CASCA DE MELANCIA
É muito comum desprezarmos as cascas das frutas e legumes. No entanto, sabemos que
elas são ricas em bras, vitaminas e minerais. Neste mês trabalharemos com a casca de
melancia que pode ser ingrediente tanto de pratos salgados como de pratos doces, assim
deixando mais nutritiva a preparação.

08/07 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuita | Informações: 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

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
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

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)

CASA DO ARTESÃO
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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 reúne 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 17h30 | Sábado: das 07h45
às 13h | 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 e fazer
artesanato. 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.
07/07 – Joaquim Ramos de Moura 21/07 – Carine Talita Tiburi
14/07 – Terezinha Alves Ribeiro

28/07 – Associação Retalhos de Arte

Sábado | 8h às 12h | Informações: (65) 3611-0506 ou rlerer@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 12h e das 13h 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

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
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CASA CRIATIVA – OFICINA DE TERRÁRIOS E BIOJÓIAS
Neste mês a Casa oferece o cinas de Terrários e Biojóias.
O Terrário é um microssistema em miniatura mantido
dentro de um recipiente, elemento que traz a natureza
para bem perto, podendo ser tanto uma moderna peça de
decoração como uma Biojóia, onde um sistema
autossu ciente pode ser carregado no corpo e trazer uma
oresta encapsulada para o dia-a-dia.
A o cina será ministrada por Geórgia Filipovitch, artista
plástica e empreendedora que iniciou o trabalho na área da sustentabilidade, bioconstrução e
artes manuais, idealizando junto com o Eng. Civil Philipe Sancho o João de Barro Ateliê. Através
das o cinas buscam compartilhar a experiência e vivência que os motivaram a desenvolver o
projeto.

18 e 19/07 às 14h e 20/07 às 8h30 | Gratuito | Informações e inscrições: (65) 3611-0507 ou
aacosta@sescmt.com.br

OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO COM BONECOS DE PAPEL
A sensibilização com bonecos de papel kraft parte da premissa de
que a construção de um objeto manipulável pode mais do que
modelar corpos em papel, pode dar atenção à percepção de
personagens reais presentes na vida cotidiana dos participantes
bem como orientar a re exão do grupo em torno da diversidade
étnica, guras e lugares icônicos componentes do amplo cenário
urbano de que participa.
A o cina será ministrada por Thereza Helena, atriz musicista por
formação, aglutinadora por vocação. Investiga o encontro enquanto
disparador de experiência. Cuiabana, a resistência artística é uma
grande companheira. Arte e vida sempre estiveram juntas na sua
criação, Inhamor é eu espetáculo de (RE) conhecimento feminino. O encontro é a motriz afetiva
da sua criação.

26/07 | 08h30 | Gratuito | Inf.: e inscrições: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

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.
APARTAMENTO

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

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

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

TRAB. DO COMÉRCIO

PÚBLICO GERAL

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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QUEBRA TORTO - MÓDULO CULINÁRIA ÁRABE
02/07 - Cafta

23/07 - Tabule

16/07 - Quibe assado

30/07 - Es ha de ricota

Cozinha experimental | A partir de 14 anos | Inscrições gratuitas | Vagas limitadas

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

05/07 | 15h | A partir de 14 anos | Inscrições: 1L de leite UHT no local | Vagas limitadas

MESTRE CUCA MIRIM - OFICINA DE CULINÁRIA INFANTOJUVENIL
RECEITA: PALHAÇO CABELUDO
19/07 | 15h | 06 a 09 anos
20/07 | 15h | 10 a 17 anos

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

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
Receita: Nhoque de Cascas

26/07 | 15h | Cozinha experimental | A partir de 14 anos |
Inscrições gratuitas | Vagas limitadas.

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

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

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.

02/07 | 16h às 20h30 | Espaço Recreativo | Livre

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

05 e 06/07 | 15h às 17h | 05 a 12 anos | Inscrições gratuitas na recepção do Sesc Porto |
Vagas Limitadas

LIQUIDA CENTRO
Atividade destinada ao público presente, onde além de pipoca e caldo, o Sesc oferece
gratuitamente os serviços de: aferição de pressão arterial, orientações visando a promoção
de saúde e IMC, o cinas e jogos recreativos.

09 a 13/07 | 09h às 17h | Sesc Galdino (Rua Galdino Pimentel - Centro) | Gratuito

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

12 e 26/07 | 18h | Sala Trabalho com Grupos | Gratuito
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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 Atendimento e o
Agendamento da Avaliação na Academia do Sesc Porto.

CONSULTA DIETOTERÁPICA
Realização de consulta dietoterápica, com avaliação antropométrica, elaboração de dieta e
orientação nutricional individualizada.
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 Atendimentos e
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

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
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BIKE

HIDROGINÁSTICA

MIX DE GINÁSTICA

14 anos acima
GINÁSTICA ADAPTADA

45 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA

14 anos acima
GINÁSTICA FUNCIONAL

14 anos acima

14 anos acima
MUSCULAÇÃO

14 anos acima

MUSCULAÇÃO IDOSOS

50 anos acima

* Horários exclusivos para comerciários e seus dependentes

GINÁSTICA ZUMBA
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ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

BIKE

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

18h

R$ 56,00

R$ 107,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h e 19h

R$ 45,00

R$ 84,00

14 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

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

R$ 60,00

R$ 166,00

14 anos acima

3ª e 5ª

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

R$ 45,00

R$ 118,00

2ª, 4ª e 6ª

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

R$ 45,00

R$ 118,00

2ª, 4ª e 6ª

08h, 09h e 14h

R$ 45,00

R$ 56,00

3ª e 5ª

09h

R$ 40,00

R$ 50,00

2ª, 4ª e 6ª

18h e 19h

R$ 45,00

R$ 118,00

3ª e 5ª

19h

R$ 40,00

R$ 94,00

3ª e 5ª

12h

R$ 40,00

R$ 94,00

2ª e 6ª

17h

R$ 40,00

R$ 94,00

3ª e 5ª

17h

R$ 40,00

R$ 94,00

2ª, 4ª e 6ª

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

R$ 50,00

R$ 131,00

3ª e 5ª

06h, 11h30, 16h e
19h

R$ 40,00

R$ 100,00

2ª e 6ª

09h

R$ 40,00

R$ 98,00

3ª e 5ª

09h e 15h

R$ 40,00

R$ 98,00

HIDROGINÁSTICA

MIX DE GINÁSTICA

14 anos acima
GINÁSTICA ADAPTADA

45 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA

14 anos acima
GINÁSTICA FUNCIONAL

14 anos acima

14 anos acima
MUSCULAÇÃO

14 anos acima

MUSCULAÇÃO IDOSOS

50 anos acima

* Horários exclusivos para comerciários e seus dependentes

GINÁSTICA ZUMBA

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

49

FUTSAL

09 a 12 anos

3ª e 5ª

09h

R$ 20,00

R$ 35,00

11 a 15 anos

2ª, 4ª e 6ª

19h

R$ 22,00

R$ 40,00

2ª, 4 e 6ª

20h

R$ 22,00

R$ 40,00

3ª e 5ª

20h

R$ 20,00

R$ 35,00

07 a 09 anos

3ª e 5ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

07 a 12 anos

2ª, 4ª e 6ª

14h

R$ 22,00

R$ 40,00

08 a 12 anos

2ª, 4ª e 6ª

18h

R$ 22,00

R$ 40,00

10 a 14 anos

3ª e 5ª

19h

R$ 20,00

R$ 35,00

2ª, 4ª e 6ª

10h

R$ 22,00

R$ 40,00

2ª e 6ª

16h

R$ 20,00

R$ 35,00

3ª e 5ª

08h

R$ 20,00

R$ 35,00

2ª e 6ª

17h

R$ 50,00

R$ 84,00

3ª e 5ª

10h

R$ 50,00

R$ 84,00

2ª, 4ª e 6ª

08h e 14h

R$ 60,00

R$ 134,00

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

R$ 50,00

R$ 84,00

3ª e 5ª

R$ 50,00

R$ 84,00

16h

R$ 60,00

R$ 134,00

17h (Turma dupla)

R$ 60,00

R$ 134,00

07h, 12h* ou 13h

R$ 60,00

R$ 134,00

TREINO ORIENTADO

16 anos acima
MIX DE ESPORTES

45 anos acima

ADAPTAÇÃO AO MEIO LIQUIDO C/ TUTOR

02 a 05 anos
NATAÇÃO

10 anos acima

2ª, 4ª e 6ª

2ª, 4ª e 6ª
13 anos acima
3ª e 5ª

19h*

R$ 65,00

R$ 136,00

06h* e 07h*

R$ 50,00

R$ 84,00

20h*

R$ 50,00

R$ 87,00

APLAUDI

04 a 06 anos

2ª e 6ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

3ª e 5ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

* Horários exclusivos para comerciários e seus dependentes

06 a 13 anos

RONDONÓPOLIS
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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 | Seg. 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

OFICINA - A ARTE DE PINTAR COM OS DEDOS
MINISTRANTE: TÂNIA PARDO
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, os inscritos serão estimulados a experimentações e experiências artísticas.

28/07 às 18h (Público: acima de 13 anos) |
01 L de leite UHT | Inf. e Insc.: (66) 3411-1491/1484 - jaraujo@sescmt.com.br

CINEMA

Em julho, o Cinesesc traz lmes nacionais, com diferentes histórias brasileiras
documentais e ccionais. Em cada uma delas, con itos sobre sexualidade, gênero,
infâncias e dramas famíliares, vão pintando um retrato humano de realidades
singulares de comunidades e sujeitos, que traduzem um pouco de nosso país.

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
CASA GRANDE
(Fellipe Barbosa, Drama/Comédia, Brasil, 2015, 114
min.)
Sinopse: Sônia e Hugo são da alta burguesia carioca e
levam uma vida bastante confortável. Aos poucos vão à
falência, mas ninguém sabe de seus problemas nanceiros, nem mesmo o lho Jean, que faz de tudo para se
desvencilhar dos pais superprotetores. Para se manter, o
casal corta despesas e ele, que só se preocupava com
garotas e vestibular, enfrenta pela primeira vez a realidade.

17/07 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 16 anos

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
MEU CORPO É POLÍTICO
(Alice Ri , Documentário, Brasil, 2017, 72 min)
Sinopse: O documentário aborda o cotidiano de quatro
militantes LGBT que vivem na periferia de São Paulo. A
partir da intimidade e do contexto social dos personagens,
o documentário levanta questões contemporâneas sobre a
população trans e suas disputas políticas.
¨* Sessão em parceria com o coletivo LGBT+

19/07 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 12 anos
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CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
ELES VOLTAM
(Marcelo Lordello, Drama, Brasil, 2014, 100 min)
Sinopse: Cris e Peu, seu irmão mais velho, são deixados
na beira de uma estrada pelos próprios pais. Os irmãos
foram castigados por brigar constantemente durante uma
viagem à praia. Após algumas horas, percebendo que os
pais não retornaram, Peu parte em busca de um posto de
gasolina. Cris permanece no local por um dia inteiro e,
sem notícias dos pais ou do irmão, decide percorrer ela
mesma o caminho de volta para casa.

24/07 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
A HISTÓRIA DA ETERNIDADE
(Camilo Cavalcante, Drama, Brasil, 2016, 120 min)
Alfonsina tem 15 anos e sonha conhecer o mar. Querência
está na faixa dos 40. Das Dores já no m da vida, recebe o
neto após um passado turbulento. No sertão compartilham sobrenome e muitos sentimentos. Amam e desejam
ardentemente.

26/07 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS BRASILEIRAS
MÃE, SÓ HÁ UMA
(Ana Muylaert, Drama, Brasil, 2016, 82 min)
Após denúncia anônima, o adolescente Pierre é obrigado
a fazer um teste de DNA. Ele descobre que foi roubado da
maternidade e que a mulher que o criou não é sua mãe
biológica. Após a revelação o garoto é obrigado a trocar
de família, de nome, de casa, de escola, tudo isso em meio
às descobertas da juventude.

31/07 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 16 anos
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SESSÃO PIPOCA CURTAS
- SONHANDO PASSARINHOS
(Bruna Carolli, Comédia, Brasil, 2011, 12 min)
Era uma vez uma menininha que olhava para o céu e nele
enxergava a felicidade. Uma felicidade feita de sonhos,
passarinhos e pregadores de roupa.
- SONHOS
(Haroldo Borges, Comédia, Brasil, 2013, 16 min)
O menino vive buscando motivos para fugir da escola. Um dia, ele encontra o motivo
perfeito: a garota mais bela que ele já viu. Mas ela mora em um circo e ele não tem
dinheiro para entrar. Tentando conquistar sua atenção, o menino vai embarcar na grande
aventura de crescer.
- A DESCOBERTA (Ernesto Molinero, Drama/Comédia, 2012, 15 min)
Em uma pequena cidade, um menino não entende porque seu cachorro desapareceu.
Enquanto ele tem que se desfazer dos objetos do melhor amigo, vai mergulhar no mistério
da morte.

21/076 | 17h30 | Teatro | Ingresso: 01 litro de leite UHT | Livre

AXTERIX E O DOMÍNIO DOS DEUSES
(Louis Clichy, Alexandre Astier, França/Bélgica, 2016,
Animação, Dublado, 86 min)
Sinopse: O imperador romano Júlio César sempre quis
derrotar os irredutíveis gauleses, mas jamais teve sucesso
em seus planos de conquista. 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 da Terra dos
Deuses ao redor da vila gaulesa, de forma a impressioná-los e, assim, convencê-los a se unir
ao império romano. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a
cooperar com os planos de César.

18 e 25/07 | 17h30 | Teatro | Ingresso: 01 litro de leite UHT | Livre
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Nesse cenário, a mostra de cinema O Lobo à Espreita – Uma Homenagem ao Centenário
de Ingmar Bergman exibe nove lmes dirigidos pelo diretor de cinema sueco. Bergman
in uenciou mais do que foi in uenciado. Seu estilo é inconfundível, marcante: diálogos
densos, câmera que penetra rostos e os revelam, em especial os das mulheres. As atrizes
foram suas grandes estrelas, e para elas dedicou personagens extremamente sensíveis e
eloquentes. Em 2018 comemoramos o centenário de nascimento de Ingmar Bergman, e o
Sesc não poderia deixar de lembrar deste que foi um dos grandes ícones não só do cinema
como da cultura mundial do século 20.

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
PERSONA
(Persona, 1966, Legendado, Drama/Thriller, 85 min)
Alma, uma enfermeira, deve cuidar de Elisabeth Vogler,
uma atriz que está com a saúde muito boa mas se recusa a
falar de qualquer jeito. Com a convivência, Alma fala a
Elisabeth o tempo todo, inclusive sobre alguns de seus
segredos, nunca recebendo resposta. Logo, Alma percebe
que sua personalidade está sendo submergida na pessoa
de Elisabeth.

10/07 | 18h30 | Teatro | Gratuito | 18 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
SONATA DE OUTONO
(Höstsonaten. 1978, Legendado, Drama, 97 min)
Após ter sido uma mãe ausente por anos, Charlotte, uma
renomada pianista, vai até a casa de sua lha Eva para lhe
fazer uma visita. Ela se surpreende ao encontrar sua outra
lha, Helena, que tem problemas mentais. Eva tirou
Helena da instituição que Charlotte a havia internado
para cuidar dela em casa. A tensão entre mãe e lha
começa a crescer devagar até elas colocarem tudo em
panos limpos, dizendo tudo que sempre gostariam de dizer.

10/07 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
O SÉTIMO SELO
(Det Sjunde Inseglet. 1959, Drama, 96 min)
Após dez anos, um cavaleiro retorna das Cruzadas e
encontra o país devastado pela peste negra. Sua fé em
Deus é sensivelmente abalada e enquanto re ete sobre o
signi cado da vida, a Morte surge à sua frente querendo
levá-lo, pois chegou sua hora. Objetivando ganhar tempo,
convida-a para um jogo de xadrez que decidirá se ele
parte com a Morte ou não. Tudo depende da sua vitória
no jogo e a Morte concorda com o desa o, já que não perde nunca.

11/07 | 18h30 | Teatro | Gratuito | 12 anos
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MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
MORANGOS SILVESTRES
(Smultronstallet. 1957,Legendado, Drama, 92 min)
Isak Borg é um professor de medicina que revisita vários
momentos marcantes de seu passado durante uma
viagem de carro até sua antiga universidade, onde ele irá
receber uma honraria. Acompanhado de sua nora
Marianne, ele evoca memória de sua família e de sua exnamorada. Durante a viagem ele conhece uma garota
adolescente que em muito se assemelha a Sara, seu antigo
amor. A jovem pega carona com o professor e Marianne. Quanto mais Borg recorda as
decepções e desilusões que viveu, mais ele se sente frio e cheio de culpa. Esses sentimentos
se a oram quando ele encontra seu lho, igualmente frio e ressentido.

11/07 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 10 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
NA PRESENÇA DE UM PALHAÇO
(Larmar Och Gör Sig Till. 1997, Legendado,
Drama/Terror, 119 min)
Outubro de 1925. O engenheiro Carl Åkerblom, fervoroso
admirador de Schubert, é internado em um hospital
psiquiátrico em Uppsala. De seu quarto, ele alimenta o
revolucionário projeto de inventar o cinema falado. Com
a ajuda do professor "louco" Osvald Vogler, o diretor
Åkerblom improvisa uma história de amor contando os
últimos dias de Schubert.

12/07 | 18h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
VERGONHA
(Skammen. 1968, Drama, Legendado, 103 min)
Jan e Evan Rosenberg são dois músicos que vão viver em
uma ilha para fugir da guerra civil que assola seu país. A
vida corre sem problemas, mas logo soldados também
chegam à localidade. O lme focaliza os sentimentos
con itantes dos personagens à medida que a guerra e a
vida prosseguem.

12/07 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 16 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
A HORA DO LOBO
(Vargtimmen. 1967, Terror, Legendado, 89 min)
Um pintor e sua esposa vão morar em uma ilha afastada
de tudo e conhecem um misterioso grupo de pessoas que
passam a trazer angústias ainda maiores à vida do casal,
que já estava atormentado pelos pesadelos do pintor e por
con itos psicológicos. Durante a hora do lobo, entre a
meia-noite e a aurora, ele conta para sua esposa suas
memórias mais dolorosas, e começa a questionar a
própria lucidez.

13/07 | 18h30 | Teatro | Gratuito | 18 anos

MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FACE A FACE
(Ansikte mot Ansikte. 1976, Legendado, Drama, 114
min)
Jenny Isaksson é uma psiquiatra casada, que é assombrada por visões de uma velha e passa a sofrer uma profunda
depressão. Na procura desesperada de fugir deste
pesadelo ela tem um caso com Tomas Jacobi, um médico
casado. Isto só serve para provocar nela uma crise
histérica e, quando tem novas alucinações com a velha
mulher, ela tenta suicídio. Enquanto está entre a vida e a morte ela imagina ver todas as
pessoas que tiveram alguma in uência em sua vida. Quando está se recuperando ela
consegue entender quem é a velha senhora e por qual motivo provoca tanto sofrimento.

13/07 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos
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MOSTRA ‘O LOBO À ESPREITA' - INGMAR BERGMAN
FANNY E ALEXANDER
(Fanny Och Alexander. 1982, Legendado, Drama,
188 min)
No início do século XX, após um alegre Natal na família
Ekdahl, o pai de um casal de crianças vem a falecer. Deste
momento em diante Alexander, o menino, passa a ver o
fantasma do pai frequentemente. Tempos depois Emilie,
sua mãe, casa-se com um extremamente rígido religioso e
as crianças são obrigadas a deixar a casa da avó paterna,
onde foram muito felizes, e passam a viver com a família do padrasto de hábitos severos,
onde são tratados como prisioneiros. Na casa do padrasto o menino passa a ver o fantasma
da primeira esposa dele e suas lhas, que haviam morrido tentando escapar dele.
Decorrido algum tempo, a mãe se conscientiza da real personalidade do marido e de
quanto seus lhos sofrem naquela casa, assim planeja um modo de tirá-los daquele lugar e
levá-los de volta à casa da avó.

14/07 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos

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

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
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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 | 2030h | Teatro | 12 anos | Informações: 66-3411-1491 | ehill@sescmt.com.br |
1 L de leite uma hora antes do espetáculo

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.
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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).

SESC DRAMATURGIAS
DRAMATURGIA DA LUZ, COM FLAVIO ANDRADE
Flavio Andrade é técnico em iluminação com experiência teatral há 26 anos. Possui mais
de 30 espetáculos em sua trajetória, como iluminador, e também responsável por criação e
concepção de iluminação cênica/dramatúrgica. Já foi coordenador técnico de grandes
festivais como o de dança de Joinville, e já foi auxiliar técnico em temporadas do Cirque de
Soleil no Brasil.
A função deste curso é promover autonomia para os fazedores de arte (Técnicos, diretores,
coreógrafos, atores, bailarinos, artistas plásticos, circenses, músicos e outros) para o
pensamento de um dos elementos essenciais para o espetáculo: a iluminação, formatada
para áreas internas ou externas. O curso tem como público alvo estudantes da área de
engenharia elétrica, Teatro, Dança, Cinema, que possuem conhecimento técnico em área
a m e que podem se desenvolver pro ssionalmente para atendimento desta demanda,
conforme interesse.

02 a 06/07 | das 18h às 22h | Teatro | Livre | Informações: 66-3411-1491

CURSO DE TEATRO - MÓDULO 3
AÇÃO, EXPRESSÃO E DRAMATURGIA, COM WANDERSON LANA (MT)
Wanderson Lana é ator, diretor e dramaturgo, um dos
fundadores da Cia. de Teatro Faces, com sede em
Primavera do Leste (cidade onde reside atualmente), e
idealizador do maior projeto de teatro do estado: a Escola
de Teatro Faces. É graduado em história pela UFMT e
mestre em Estudos de Cultura Contemporânea.

No terceiro módulo do curso de teatro, os participantes entrarão em contato com jogos de
expressão corporal, partituras corporais de ação, trazendo um pouco de dramaturgia
através do jogo. As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc
Rondonópolis.

Etapa 1: 10 a 12/07 das 19h às 22h E Etapa 2: 24 A 26/07 das 19h às 22h
Trabalhador do Comércio e seus dependentes: R$ 10,00 | Público Geral R$ 20,00 |
Informações: 66-3411-1491

CENA EM PAUTA – ETAPA CIRCO
CURSO CRIAÇÃO EM ARTES CIRCENSES – CIRCO ENXAME
Neste curso, o Circo Enxame irá desenvolver exercícios de
orientação para criação de números e de espetáculos,
compartilhando o que já é usado como prática no
coletivo, criando um ambiente de colaboração mútua.
Além de trabalhar aspectos técnicos e corporais, a
experiência será a oportunidade do exercício de valores
inerentes ao Circo como coletividade, interdependência e
criatividade. O objetivo é que, para além do desenvolvimento de seus projetos artísticos e pesquisas pessoais, os participantes inspirem-se a serem
futuros multiplicadores da experiência.

24 a 27/07 das 18h às 22h | Quadra da escola | Informações: 66-3411-1491 | Publico alvo:
Circenses amadores ou proﬁssionais com um projeto de criação.

CENA EM PAUTA – ETAPA CIRCO
ESPETÁCULO “SOBREVOLTAS” – CIRCO ENXAME
É um espetáculo de circo, sobre circo. Mergulhando na
metalinguagem, os artistas inspiram-se em suas
trajetórias de formação e no sentido do que é o próprio
circo hoje. Eles dividem com o público seus anseios,
questionamentos e satisfações enquanto artistas:
múltiplos, diversos, antagônicos e erráticos. São
abordadas diversas estéticas do circo, questionando tudo
que o constitui. Corda bamba, malabarismo, corda lisa,
acrobacia e música ao vivo são técnicas utilizadas para apresentar um circo que está vivo,
que brilha, que pensa, que está em dúvida, que é aberto para o mundo, para sua história e
para o agora. Um circo que se põe à prova e que se descobre.

28/07 | 20h | Teatro | Livre
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SESC ITINERANTE
Em julho, o Sesc Itinerante vai até a praça do bairro
Jardim Atlântico, em parceria com a equipe de Estratégia
de Saúde da Família do bairro, que oferecerá uma
programação voltada a promoção e prevenção da saúde.
O Sesc levará o cina de contação de histórias, atividades
recreativas e exibição do lme “Uma viagem
extraordinária”.

21/07 | 16h às 20h | Praça Jardim Atlântico

RECREAÇÃO
NOITE DE LAZER
Ÿ

06/07 - CLÁSSICO DO ROCK - ANO 2000 | BANDA TRIOLOGIA

Ÿ

13/07 - DIA MUNDIAL DO ROCK | BANDA REMORSE

Ÿ

20/07 - BAILE DO FIM | BANDA FIM DO CONTRATO

19h às 22h | Concha Acústica | Entrada: 01 L de leite UHT

PROJETO JOVEM.COM
A Colônia de Férias Jovem.com é destinada a jovens
adolescentes entre 12 e 17 anos e propõe a oferta de
atividades socioculturais, sistematizadas em o cinas
como forma de valorização e estímulo ao potencial
criativo, a autoexpressão e o espírito da coletividade.
O cina 1: Gra te + Slachline
O cina 2: Hip Hop + Skate

10 a 13/07 | 13h às 17h20 | 12 a 17 anos | Gratuito | Livre
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03/07 (terça-feira)
Ÿ Piscina Grande e Pequena
Ÿ Jogos, Brinquedos e Brincadeiras

na concha Acústica

Ÿ Estação Sonora nos Quiosques
Ÿ Recreação Esportivas Quadra da

escola

Ÿ Cinema no Campo a partir das

19h.

04/07 (quarta-feira) | 16h às 19h
Ÿ Estação Sonora no quiosque
Ÿ Jogos de Salão Concha Acústica
Ÿ O cina de Sustentabilidade
Ÿ O cina de cerâmica no Ateliê de

artes

Ÿ Jogos, Brinquedos e Brincadeiras

Quadra na Escola

Ÿ Cinema Campo a partir das 19h.

05/07 (quinta-feira)
Ÿ Estação Sonora no quiosque
Ÿ O cina de Culinária Deck
Ÿ Jogos de salão Na concha Acústica
Ÿ O cina de FLIP BOOK ateliê de

artes

Ÿ Recreação Esportiva na Quadra

Escolar
Ÿ O cina de confecção de

personagens na biblioteca

Ÿ Apresentação das alunas da

dança a partir das 19h.

06/07 (sexta-feira)
Ÿ Estação Sonora no quiosque
Ÿ Piscina Grande e Pequena
Ÿ O cina de Óculos 3D
Ÿ BADMINTON Na concha Acústica
Ÿ Hóquei na Quadra Escolar
Ÿ Teatro de Sombras Na Biblioteca
Ÿ Tênis campo
Ÿ Apresentação de Música no

Teatro a partir das 19h.

07/07 (sábado)
Ÿ Estação Sonora no quiosque
Ÿ O cina de circo Quadra da Escola
Ÿ Brincadeiras Cantadas concha

Acústica

Ÿ O cina de Compostagem Deck
Ÿ Circuito Esportivo no Campo
Ÿ Espetáculo de Teatro e dança a

partir das 19h.

03/07 a 07/07 | 16h às 20h | Gratuito | 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

09 e 10 anos

2ª e 4ª

13h

R$ 13,00

R$ 33,00

09 e 10 anos

3ª e 5ª

10h

R$ 13,00

R$ 33,00

APLES 1

APLES 2

07 e 08 anos
APLES 45

45 anos acima
BIKE INDOOR

CIRCUITO FUNCIONAL IDOSO

55 anos acima
FUTEBOL SOCIETY

11 a 14 anos

FUTEBOL TREINO ADAPTADO

16 anos acima
FUTSAL

11 a 14 anos
GINÁSTICA ADAPTADA

55 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA

14 anos acima
HIDROGINÁSTICA

MIX DE ESPORTES

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

67

MUSCULAÇÃO

14 anos acima

2ª , 4ª e 6ª

05h30, 08h30,
17h e 19h

R$ 44,00

R$ 95,00

14 anos acima

3ª e 5ª

05h30, 17h e 19h

R$ 22,00

R$ 63,00

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

17 anos acima

3ª e 5ª

06h e 18h10

R$ 40,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

08h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

09h e 15h

R$ 16,00

R$ 37,00

05 a 10 anos

2ª e 4ª

17h

2 Litros de Leite UTH

05 a 10 anos

3ª e 5ª

17h

2 Litros de Leite UTH

PERÍODO

HORÁRIOS

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

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)

3ª

09h e 13h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

2ª e 4ª

09h e 15h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

DANÇA

14 anos acima
DESENHO E PINTURA

07 a 14 anos
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

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

