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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.

Abertura 09/06 às 18h
Horário de funcionamento: Ter. a Sáb. das 14h às 21h e Dom. e Fer. das 15h às 21h |
Galeria de Artes | Gratuito | Livre

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

Sábados | 16h às 18h | Caldeirão de Imagens | Gratuito | Informações: 3616-6913/6932.
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DOMINGOS COM ARTE:
OFICINA DE FOTOGRAFIA OLHARES PERCEPTIVOS
Esta breve o cina oferece conteúdos que relacionam a Fotogra a
Documental, por meio de exercícios práticos e re exões teóricas.
Essa linguagem será adaptada ao público infantojuvenil.
Cada participante deverá trazer sua câmera fotográ ca ou
aparelho celular com câmera.

10/06 | 16h às 18h | Galeria de Artes | 20 vagas | 05 a 11 anos |
Inscrição pelo e-mail: kavila@sescmt.com.br (Informar nome
completo, telefone para contato e idade) | Informações: 3616-6913/6932

CINEMA

Em junho o CineSesc traz o “Amor”, essa é uma das palavras (e sentimentos) mais
buscados nos mecanismos de pesquisas e na vida. A loso a, a ciência, a psicologia e o
cinema sempre tentaram dar um signi cado à palavra; mas, a verdade é que o amor é
algo que não se pode explicar. Para essas variações de amor e de formas de amar,
selecionamos cinco lmes, entre ccionais e documentais. Além da parceria com a
Embaixada da Alemanha.

MARÉ, NOSSA HISTÓRIA DE AMOR
(Lúcia Murat, Brasil, Drama musical, 2008, 104
min.)
Sinopse: Analídia é lha de um chefe do trá co de drogas
preso, que briga pelo poder com o irmão de Jonatha na
favela da Maré. Separados pelo 'apartheid' entre as
facções rivais, eles encontram no grupo de dança da
comunidade, um refúgio para o amor, a arte, o sonho e a
possibilidade de uma vida longe do crime. Jonatha é MC
da comunidade e seu sonho é gravar um CD.

01 e 30/06 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 anos (assassinato, exposição de cadáver,
insinuação de sexo e consumo e tráﬁco de drogas)

CINESESC COM EMBAIXADA DA ALEMANHA
This Ain't California
(Marten Persiel, Alemanha, Documentário, 2012, 99
min.)
Sinopse: Durante o funeral de Denis “Panik” Paraceck,
velhos amigos dos tempos da RDA se reencontram e
relembram: pranchas de skate eram sua grande paixão;
Denis em sua “prancha com rodas” (essa era a designação
o cial da RDA) era praticamente imbatível. Em muitos
episódios são evocados os anos 80, nos quais os skatistas
eram considerados alegres, rebeldes e bem distantes do Estado e de seus planos de
produção. Seu centro era a praça Alexanderplatz, na Berlim Oriental, onde, observados por
espectadores surpresos ou mesmo desconcertados, desenvolviam e apresentavam sua
destreza. This Ain't California relata um fragmento da subcultura anárquica durante o
socialismo.

06/06 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 anos (consumo de drogas e insinuação de sexo)

CAFÉ COM LEITE
(Daniel Ribeiro, Brasil, Ficção, 2007, 18 min.)
Sinopse: Danilo estava prestes a sair de casa para ir
morar com seu namorado, Marcos, quando seus pais
morrem num acidente. Seus planos para o futuro mudam
quando ele se torna responsável pelo irmão caçula, Lucas.
Novos laços são criados entre estes três jovens garotos.
Enquanto os irmãos Danilo e Lucas precisam descobrir
tudo que não sabiam um sobre o outro, Marcos tenta
encontrar seu lugar naquela nova relação familiar.

28/06 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 10 anos (violência)
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VESTIDAS DE NOIVA: UM DOCUMENTÁRIO SOBRE O CASAMENTO
HOMOAFETIVO NO BRASIL
(Fabia Fuzeti/Gabi Torezani, Brasil, 2015, 50 min.)
Sinopse: Vestidas de noiva é um documentário que traça o
histórico do casamento homoafetivo no Brasil enquanto
acompanha o processo de casamento de Fabia e Gabi . Entre
beijos, ores e cetim, as duas apresentam outras histórias de amor
homoafetivas, ativistas LGBT e guras políticas. Vestidas de Noiva
celebra as conquistas já alcançadas e aponta o que ainda precisa
ser feito para garantir direitos iguais às famílias homoafetivas.

28/06 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 10 anos (violência)

DO COMEÇO AO FIM
(Aluizio Abranches, Brasil, Drama, 2009, 99min.)
Sinopse: Do Começo ao Fim é uma história de amor. A
história de Francisco e Thomás e de sua família: Julieta,
Alexandre e Pedro. Com uma narrativa particular o lme
pretende contar a história de um amor incondicional
como uma possibilidade, como um contraponto para um
mundo cheio de violência, medo e intolerância. Francisco
e Thomás se tornam amantes e vivem uma extraordinária
história de amor.

24/06 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 18 anos (nudez e incesto)

CINESESC DEBATE: MAPAS AFETIVOS - SÃO PAULO
(Felipe Lavignatti/ Andre Deak, Brasil, Documentário, 2018,
50 min.)
Sinopse: As cidades não são feitas de concreto, mas de histórias.
São Paulo tem nas pessoas sua maior riqueza, seu colorido.
Centenas de relatos sobre momentos importantes para cada
pessoas, marcados em bairros, ruas, parques e casas que, às vezes,
nem existem mais. Através destas falas conhecemos cidades
invisíveis, bairros que nunca visitamos, ruas que são tão
importantes na vida de alguém e que nunca nos demos conta de
que não se trata apenas de mais um lugar.

29/06 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre
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Exibições de obras destinadas ao público infantojuvenil com o intuito de semear a paixão pelo
cinema. Ao término das sessões é distribuída pipoca ao público presente.

31 MINUTOS – O FILME
(Álvaro Díaz/Pedro Peirano, Brasil, Animação, 2006,
85 min.)
Sinopse: Túlio e Juanín trabalham nos bastidores do
noticiário de TV 31 Minutos. Juanín, o produtor do
famoso noticiário é o último de sua espécie, por isso é
raptado a mando da colecionadora de animais Cachirula
e levado para um castelo-prisão fantástico. A partir daí, a
lunática equipe do programa inicia uma desenfreada
busca pelo amigo sem saber que precisarão enfrentar um verdadeiro exército para resgatar
Juanín.

16/06 às 16h e 24/06 às 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

MINHA VIDA DE ABOBRINHA
(Claude Barras, Suíça, Drama, 2016, 66min.)
Sinopse: Após a morte repentina de sua mãe, Abobrinha
torna-se amigo do policial Raimundo, que acompanha o
garoto até seu lar adotivo repleto de outros órfãos de sua
idade. A princípio, Abobrinha luta para encontrar seu
lugar nesse ambiente estranho e, por vezes, hostil. Assim,
com a ajuda de Raimundo e novos amigos, Abobrinha
aprende aos poucos a con ar, a encontrar o amor
verdadeiro e ao nal uma nova família para si.

10/06 | 16h00 | Cinema | Gratuito | Livre
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O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES
(Walbercy Ribas, Brasil, Família/Animação, 2009, 80
min.)
Sinopse: O Grilo feliz conta a história de um grilo que
canta espalhando alegria para seus amigos. Um dia, o
Grilo Feliz descobre fósseis gigantes, é onde começam os
problemas, os quais serão enfrentados contra a vilã
Trambika. Além do Grilo, existe Pétala, a qual o Grilo
Feliz se apaixona, e o grupo de sapos rapers, que querem
gravar um CD e ganharem fama.

09 e 17/06| 16h | 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:
MINHA VIDA DE ABOBRINHA
(Claude Barras, Suíça, Drama, 2016, 66min.)
Sinopse: Após a morte repentina de sua mãe, Abobrinha
torna-se amigo do policial Raimundo, que acompanha o
garoto até seu lar adotivo repleto de outros órfãos de sua
idade. A princípio, Abobrinha luta para encontrar seu lugar
nesse ambiente estranho e, por vezes, hostil. Assim, com a
ajuda de Raimundo e novos amigos, Abobrinha aprende aos
poucos a con ar, a encontrar o amor verdadeiro e ao nal
uma nova família para si.

30/06 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

NÚCLEO SESC DE CINEMA
CURSO INTRODUÇÃO A EDIÇÃO DE IMAGENS PARA IDOSOS
COM MARCELO SANT'ANNA
O curso tem como foco a capacitação dos alunos sobre o processo de montagem
audiovisual a partir de duas perspectivas: o domínio da ferramenta (software) de edição e a
compreensão das ideias que justi cam as decisões tomadas durante o processo de
montagem.
Ministrante: Marcelo Sant'Anna: Diretor e editor de vídeo há 20 anos, especialista em After
E ects, Final Cut Pro, Cinema 4D, Autodesk Maya, Photoshop, Illustrator, Edição de áudio.
Finalizador caprichoso que traz como grandes plugins a responsabilidade com o prazo e a
inovação no acabamento. Expertise em con guração de plataformas HD PC e MAC, para
Broadcast Delivery de material nalizado. Especializações: 3D, vinhetas, edição de vídeo, efeitos,
montagem, color, nishing, direção de fotogra a, direção de cena, diretor de produção e pósprodução.

05 a 09/06 | Terça a Sexta das 14h às 17h / Sábado das 14h às 18h | Núcleo Sesc de Cinema |
Público Geral: R$50,00 / Trabalhador do Comércio: R$25,00 | Exclusivo para Idosos

O Festival Varilux de Cinema Francês ocorrerá no Sesc Arsenal e conta com 20 lmes
representantes do melhor da lmogra a recente francesa.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPAR (GASPARD VA AU MARIAGE)
(Antony Cordier, França, Comédia, 2018, 103 min.)
Sinopse: Depois de car afastado durante anos, Gaspard,
com 25 anos, se reencontra com a família após o anúncio
do casamento do pai. Acompanhado de Laura, uma moça
extravagante, que aceita ngir ser sua namorada durante
o casamento, ele se sente pronto para pisar, novamente,
no zoológico familiar e rever os animais que o viram
crescer... Mas entre um pai mulherengo, um irmão
sensato demais e uma bela irmã, ele não tem consciência de que está prestes a viver os
últimos dias de sua infância.

07/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 14 anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.
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FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
O AMANTE DUPLO (L'AMANT DOUBLE)
(François Ozon, França, Suspense/Drama, 2017, 107
min.)
Sinopse: Chloé, uma jovem frágil, se apaixona por seu
psicoterapeuta. Alguns meses depois, eles vão morar
juntos, mas ela descobre que seu amante lhe escondeu um
outro lado de sua identidade.

07/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 18 Anos
Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
O PODER DE DIANE (DIANE A LES ÉPAULES)
(De Fabien Gorgeart, França, 2017, Comédia, 87 min.)
Sinopse: Sem hesitação, Diane aceitou carregar o lho de
Thomas e Jacques, seus melhores amigos. É nessas
circunstâncias, não muito ideais, que ela se apaixona por
Fabrizio

08/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos
Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
PROMESSA AO AMANHECER (LA PROMESSE DE L'AUBE)
(Eric Barbier, França, Comédia dramática, 2017, 130
min.)
Sinopse: De sua infância difícil na Polônia, passando por
sua adolescência sob o sol de Nice, até suas proezas como
aviador durante a Segunda Guerra Mundial, Romain Gary
viveu uma vida extraordinária. Mas essa ânsia por viver
mil vidas e se tornar um grande homem, ele deve a Nina,
sua mãe. É o amor louco dessa mãe cativante e excêntrica
que fará dele um dos maiores romancistas do século XX. Mas esse amor materno, sem
limites, também será seu fardo por toda vida.

08/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
CARNÍVORAS (CARNIVORES)
(Jérémie Renier, Yannick Renier, Comédia dramática,
2018, 98 min.)
Sinopse: Mona sempre sonhou em ser atriz. Ao sair do
Conservatório, ambiciona um futuro brilhante pela
frente, mas é Sam, sua irmã mais nova, que logo se torna
uma atriz famosa. Sem recursos, Mona é obrigada a
morar com Sam, que, fragilizada por uma lmagem
difícil, propõe que Mona se torne sua assistente. Aos
poucos, Sam vai negligenciando seus papéis de atriz, de esposa e de mãe e acaba se
perdendo. Mona acredita que deve se apossar dos papéis que Sam abandona.

09/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
O RETORNO DO HERÓI (LE RETOUR DU HÉROS)
(Laurent Tirard, França, Comédia, 2018, 90 min.)
Sinopse: Elisabeth é alinhada, séria e honesta. O capitão
Neuville é covarde, desleal e sem escrúpulos. Ela o
detesta. Ele a despreza. Mas fazendo dele um herói de
opereta, ela se torna, sem querer, responsável por uma
farsa que logo a arrebatará…

09/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos
Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
A RAPOSA MÁ (LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES)
(Benjamim Renner, Patrick Imbert, França, Animação,
2017, 80 min.)
Sinopse: Aqueles que pensam que o campo é um lugar
calmo e tranquilo se enganam, lá há animais particularmente agitados, uma raposa que pensa ser uma galinha,
um coelho que se faz de cegonha e um pato que quer
substituir o Papai Noel. Se quiserem tirar férias, mudem
de caminho!

10/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | Livre | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.
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FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
O ÚLTIMO SUSPIRO (DANS LA BRUME)
(Daniel Roby, França, Drama/ Ficção Cientí ca, 2018,
89 min.)
Sinopse: No dia em que uma névoa estranha e mortal
submerge em Paris, os sobreviventes encontram refúgio
nos andares superiores dos edifícios e nos telhados da
capital. Sem informação, sem eletricidade, sem água ou
comida, uma pequena família tenta sobreviver a esse
desastre... Mas as horas passam e uma coisa é clara: a
ajuda não virá e será necessário tentar a sorte na névoa...

10/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

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

12/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
A BUSCA DO CHEF DUCASSE (LA QUÊTE D'ALAIN DUCASSE)
(Giles de Maistre, França, Documentário, 2017, 109
min.)
Sinopse: Atualmente, Alain Ducasse é o chef e mentor de
culinária mais famoso no mundo. Com 23 restaurantes,
18 estrelas Michelin, ele não para de criar locais novos,
construir escolas, ultrapassar as fronteiras da pro ssão
rumo a novos horizontes, a uma gastronomia mais
humanista, engajada e responsável. Alain atravessa o
mundo de forma incansável, pois acredita que a culinária é um universo in nito. Ele
aceitou ser acompanhado em suas atividades, durante quase dois anos, nos abrindo, assim,
as portas de seu mundo em constante evolução.

12/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | Livre | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
CUSTÓDIA (JUSQU'À LA GARDE)
(Xavier Legrand, França, Drama/Thriller, 2018, 93
min.)
Sinopse: O casal Besson se divorcia. Para proteger o lho
de um pai que ela acusa de violências, Miriam exige a
guarda exclusiva. A juíza encarregada do caso decide pela
guarda compartilhada, pois considera o pai desrespeitado. Refém entre seus pais, Julien vai fazer de tudo para
impedir que o pior aconteça.

13/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 14 anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
A NOITE DEVOROU O MUNDO (LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE)
(Dominique Rocher, França, Fantástico, 2018, 93 min.)
Sinopse: Ao se levantar de manhã num apartamento
onde, de véspera, houve uma grande festa, Sam deve se
render à evidência: ele está sozinho e mortos-vivos
invadiram as ruas de Paris. Aterrorizado, ele vai ter que se
proteger e se organizar para continuar a viver. Mas será
que Sam é mesmo o único sobrevivente?

13/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 16 anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
TROCA DE RAINHAS (L'ÉCHANGE DES PRINCESSES)
(Marc Dugain, França, Histórico, 2017, 10 min.)
Sinopse: Ano de 1721. Uma ideia audaciosa germina na
mente de Felipe de Orléans, regente da França... Luís XV
de 11 anos, logo se tornará rei, e, uma troca de princesas
permitiria consolidar a paz com a Espanha, após anos de
guerra, que deixaram os reinos enfraquecidos. Então,
Felipe casa a lha, Mlle de Montpensier, de 12 anos, com
o herdeiro do trono da Espanha, e Luís XV se casa com a
Infanta da Espanha, Anna Maria Victoria, de 4 anos. Mas a entrada precipitada dessas
jovens princesas na corte francesa, sacri cadas no altar dos jogos dos poderes, vai acabar
com a sua tranquilidade.

14/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 12 anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.
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FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 201
PRIMAVERA EM CASABLANCA (RAZZIA)
(Nabil Ayouch, França, Drama, 2018, 119 min.)
Sinopse: Em Casablanca, entre o passado e o presente,
cinco destinos estão inconscientemente interligados.
Diferentes rostos, diferentes trajetórias, diferentes lutas,
mas a mesma busca pela liberdade. E o som de uma
revolta que cresce.

14/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos
Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
50 SÃO OS NOVOS 30 (MARIE FRANCINE)
(Valérie Lemercier, França, Comédia, 2017, 95 min.)
Sinopse: Velha demais para o marido, demitida do
emprego, Marie-Francine deve voltar a morar na casa dos
pais... aos 50 anos! Apesar de infantilizada por eles, é
numa pequena lojinha de cigarros eletrônicos da qual vai
tomar conta, que ela vai conhecer Miguel que, sem ousar
confessar, está na mesma situação que ela.

15/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
NOS VEMOS NO PARAÍSO (AU REVOIR LÀ-HAUT)
(Albert Dupontel, França, Comédia Dramática, 2017,
117 min.)
Sinopse: Em novembro de 1918, alguns dias antes do
Armistício de Compiègne, Édouard Péricourt salva a vida
de Albert Maillard. Ambos não têm nada em comum, a
não ser a guerra, e são obrigados a se unir para sobreviver. Anos depois, Albert e Édouard planejam uma farsa
para desmascarar o Tenente Preadelle que tenta fazer
fortuna com corpos das vítimas da guerra.

15/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
O ORGULHO (LE BRIO)
(Yvan Attal, França, Comédia, 2017, 95 min.)
Sinopse: Neila Salah cresceu na periferia e sonha em se
tornar advogada. Inscrita na grande universidade
parisiense de Assas, ela se confronta, desde o primeiro
dia, com Pierre Mazard, professor conhecido por suas
provocações e deslizes. Para se desculpar por sua conduta
desrespeitosa, Pierre aceita preparar Neila para o
prestigioso concurso de eloquência. Cínico e exigente,
Pierre pode se tornar o mentor que Neila precisa... Mas é necessário que ambos superem
seus preconceitos.

16/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
MARVIN (MARVIN)
(Anne Fontaine, França, Comédia dramática, 2017,
113 min.)
Sinopse: Marvin Bijou está em fuga: Primeiro de seu
vilarejo em Vosges, depois da família, da tirania do pai,
da renúncia da mãe e por último da intolerância, rejeição,
humilhações as quais era exposto por tudo que faziam
dele um rapaz ”diferente”. Fora de lá, ele descobre o
teatro e aliados que, nalmente, vão permitir que sua
história seja contada por ele mesmo.

16/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
GAUGUIN – VIAGEM AO TAITI (GAUGUIN VOYAGE DU TAHITI)
(Edouard Deluc, França, Biogra a/Drama, 2017, 101
min.)
Sinopse: No ano de 1891, Gauguin se exila no Taiti. Ele
quer reencontrar sua pintura livre, selvagem, longe dos
códigos morais, políticos e estéticos da Europa civilizada.
Ele se in ltra na selva, encarando a solidão, a pobreza, a
doença. Lá, Gauguin conhece Tehura, que se tornará sua
esposa e tema das suas telas mais importantes.

17/06 | 18h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.
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FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
A APARIÇÃO (L'APPARITION)
(Xavier Giannoli, França, Drama, 2018, 137 min.)
Sinopse: Jacques, grande repórter de um jornal francês,
recebe um misterioso telefonema do Vaticano. Em um
pequeno vilarejo no sudeste da França, uma jovem de 18
anos a rma ter visto a aparição da Virgem Maria. Os
rumores logo se espalham, e o fenômeno toma tal
dimensão que milhares de peregrinos vão se reunir no
local das supostas aparições. Jacques, que não tem nada a
ver com esse mundo, aceita fazer parte de uma comissão de investigação encarregada de
esclarecer esses eventos.

17/06 | 20h30 | Cinema | Gratuito | 12 Anos | Retir. de ingressos: 30 minutos antes da sessão.

CREDENCIAMENTO PARA AÇÕES:
O credenciamento para todas as atividades da Semana de Audiovisual, con rmação da
inscrição e entrega dos leites, deverá ser realizado no dia 19/06, a partir das 17h.
Durante toda a programação o Sesc Arsenal receberá seu lixo eletrônico, em
parceria com os alunos do Sesc Escola Cuiabá.

OFICINA: RESÍDUOS VISUAIS - CINEMA DE WHATSAPP
COM GABRIEL MENOTTI
A produção de imagens por celular e mídias móveis, que
vinha silenciosamente conquistando espaço no nosso
cotidiano, repentinamente assumiu inegáveis proporções
políticas e estéticas.
Essa o cina busca suscitar estratégias para explorar o
mundo dos resíduos visuais produzidos pela comunicação
em rede contemporânea. O público assume o papel de

garimpeiros socioculturais, trabalhando na escavação de seus acervos de sons e imagens
pessoais.
Gabriel Menotti: Professor adjunto do Departamento de Comunicação da UFES. Atua como
curador e pesquisador nas mais variadas formas de cinema. É PhD em Media and
Communications pelo Goldsmiths College (Universidade de Londres) e doutor em Comunicação
em Semiótica pela PUC-SP. É autor de “Através da Sala Escura” (Intermeios, 2012), uma
história da exibição cinematográ ca a partir da perspectiva do VJing, e co-editor (com Virginia
Crisp) de "Besides the Screen: Moving Images Through Distribution, Promotion and Curation"
(Palgrave, 2015) e (com Marcus Bastos e Patrícia Moran) de "Cinema Apesar da Imagem"
(Intermeios, 2016). Atualmente realiza pós-doutorado na Universidade de Wisconsin-Milwaukee
sobre o uso de escaneamento 3D na preservação e subversão de patrimônio cultural. Ainda em
2018, publicará “Movie Circuits: Curatorial Approaches to Cinema Technology” (Universidade
de Amsterdam, 2018).

Turma 1: 19/06 e Turma 2: 20/06 | 13h | Cinema | 4 Litros de Leite UHT | 15 vagas por turma |
Inscrição: www.sescmt.com.br | 18 anos

PALESTRA: BLACK MIRROR – UTOPIAS E DISTOPIAS DA SOCIEDADE
DA INFORMAÇÃO COM CLAUDIO PENTEADO
A comunicação mediada pelos dispositivos
informacionais cria desde per s públicos a avatares, que
se tornam intermediários no processo comunicacional.
Com o crescimento do uso das tecnologias de informação
e comunicação nas diversas ações humanas,
principalmente na mediação entre seres humanos, novos
dilemas se colocam sobre os efeitos dessa nova
sociabilidade que acontece na e pelo universo virtual
digital. Como a identidade é resultado de um processo social interativo que acontece em
contextos históricos e culturais especí cos, com a constituição de uma Sociedade da
Informação novas identidades estão emergindo de forma uída originando a formação de
uma "cultura virtual real", na qual não há mais uma fronteira entre o virtual e o real.

19/06 | 19h | Teatro | Gratuito | Vagas Limitadas | Inscrição: www.sescmt.com.br | 16 Anos
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OFICINA: REALIDADE VIRTUAL: CRIAÇÃO DE AMBIENTES 360°
COM VANESSA PEREIRA
Nessa o cina a palestrante apresentará as possibilidades,
softwares e aplicativos, equipamentos e conteúdos
criados para Realidade Virtual aos participantes. O
participante pode criar um ambiente 360° em 3D no
software livre Blender e visualizá-lo com os óculos Google
Cardboard.

19, 20 e 21/06 | 14h às 18h | Núcleo Sesc de Cinema | 4 Litros
de Leite UHT | 10 vagas por turma | Inscrição: www.sescmt.com.br | 12 Anos

OFICINA: DESENVOLVIMENTO DE GAMES COM KINECT E
PROCESSING - COM GUILHERME KOMINAMI

O objetivo dessa o cina é desenvolver um game
utilizando o sensor de movimento Kinect e utilizando o
próprio corpo como controle.
Ministrante: Guilherme Kominami

Especialista em fabricação digital, design e animação. Cria
bonecos articulados e brinquedos com os mais variados
materiais, de recicláveis à impressão 3D. Graduado em
computação, trabalhou por 15 anos em grandes corporações, mas sempre teve uma vida paralela
no mundo da HQ, ilustração e games. Em 2015, fundou o Mirante Lab, onde conseguiu unir seus
conhecimentos de tecnologia com sua paixão pela arte.

20/06 | 19h às 22h | Núcleo Sesc de Cinema | 4 Litros de Leite UHT | 10 vagas por turma |
Inscrição: www.sescmt.com.br | 18 Anos

DEBATE: CINEMA E SUSTENTABILIDADE – TRÊS DIÁLOGOS
POSSÍVEIS - COM ANDRÉ ALVES
É preciso desmisti car que falar de meio ambiente e
sustentabilidade é chato. Há produções cinematográ cas
internacionais incríveis como Wall-E, O Dia Depois de Amanhã,
Uma Verdade Inconveniente e também as brasileiras O Veneno
está na Mesa, Uma História de Amor e Fúria, o Menino e Mundo
ou algo mais infantil como a produção Brichos, em exibição na
Sessão Pipoca no Sesc Arsenal e Rondonópolis.
Neste bate papo, o jornalista e ciné lo André Alves propõe olhar o

cinema sob três possíveis ópticas:
1) O cinema engajado em causas socioambientais;
2) Como esses temas podem ser discutidos em sala de aula;
3) O que algumas produtoras estão pensando para diminuir os impactos ambientais na
realização de lmes.
Palestrante: André Alves
Jornalista há 20 anos, especializado em temas socioambientais. É analista de comunicação e
coordenador do Programa Ecos no Sesc Mato Grosso. De 2006 a 2016 manteve o blog Cinema e
outras Mídias. Desde 2017 escreve artigos no Medium.com e TopBuzz.

20/06 | 19h | Cinema | Gratuito | Vagas Limitadas | Inscrição: www.sescmt.com.br | Livre

DEBATE: IMPACTO DO AUDIOVISUAL NA INTERNET
COM ROSALINA DOS SANTOS E PRISCILA SILVA
Novas tecnologias foram surgindo e com elas novas maneiras de consumir entretenimento
também. Mas não foram somente as ferramentas que evoluíram, os consumidores se
tornaram cada vez mais autônomos e informados, pois eles possuem mais conhecimento
de ferramentas tecnológicas e um leque de opções para adquirir qualquer produto ou
serviço em qualquer hora e lugar.
Rosalina dos Santos é Bacharel em Ciência da
Computação, graduada pela UFMT - Universidade Federal de
Mato Grosso. Trabalha a mais de 20 anos na área de
Tecnologia da Informação e atualmente é gestora de
Relacionamento com Cliente do Sesc Mato Grosso.

Priscila de Camargo Silva é formada em Tecnologia em
Desenvolvimento de Sistemas da Informação. Tem 14 anos de
experiência na área de tecnologia e atualmente é analista de
TI do SESC Mato Grosso.

20/06 | 20h | Cinema | Gratuito | Livre
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SESSÃO DE REALIDADE VIRTUAL
Ainda recente, a utilização da tecnologia de realidade
virtual vem ganhando corpo ano após ano, abrindo novas
possibilidades de linguagem e narrativa, criando uma
alternativa e, não, uma substituição ao cinema. A Semana
Sesc de Audiovisual traz um panorama da produção
recente em VR (do inglês virtual reality).
1) "O HOMEM GOLFINHO" (DOLPHIN MAN), de Benoît
Lichté - 2016
Sinopse: Filme que acompanha três dos mais bem-sucedidos mergulhadores livres do
mundo: William Trubridge, atual recordista mundial em mergulho livre; Fabrice Schnöller,
mergulhador livre e pesquisador de cetáceos, e Sara Campbell, iogue e recordista de
mergulho livre.
2) "EU VI O FUTURO" (I SAW THE FUTURE) - de François Vautier - 2017
Sinopse: Em uma imensidão escura que pode ser o universo, ouvimos uma voz: é Arthur C.
Clarke, cujo rosto aparece distante. Suas feições logo se desmaterializam em uma
variedade de pixels cintilantes, criando um espaço envolvente e imersivo do qual os
pensamentos do famoso autor de 2001: Uma Odisseia no Espaço emergem.
3) "PLANETA (INFINITO)" (PLANET - INFINIT) - de Momoko Seto - 2017
Sinopse: Em um mundo em ruínas, apenas cogumelos e mofo crescem em meio a
gigantescos corpos de insetos secos. Depois de uma mudança climática, a chuva rega o
planeta árido e o inunda gradualmente.

21/06 das 18h às 22h / 22/06 das 14h às 17h | Foyer Teatro | Gratuito | Vagas Limitadas

OFICINA: DIGITALIZANDO OBJETOS E PESSOAS COM KINECT
COM GUILHERME KOMINAMI
O cina dedicada a ensinar a utilizar o Kinect como
scanner para digitalizar objetos e pessoas e gerar modelos
tridimensionais que podem ser usados para animação,
games ou impressão 3D.

21 e 22/06 | 19h às 22h | Núcleo Sesc de Cinema | 4 Litros de
Leite UHT | 10 vagas por turma | 16 Anos
Inscrição: www.sescmt.com.br

DEBATE: REALIDADE VIRTUAL X REALIDADE AUMENTADA
COM TADEU JUNGLE, MAURÍCIO KINOSHITA E CLAUDIO SILVA
Duas tecnologias que tem crescido imenso com cada vez mais adeptos e mais produtos
inovadores a entrar no mercado, são a Realidade Virtual e Realidade Aumentada. Embora
possam, por vezes, ser confundidas, são tecnologias distintas muito diferentes e com
diferentes propósitos.
Mauricio Kinoshita possui MBA em Administração de Organizações
do Setor Cultural e Criativo (Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade de Buenos Aires, Argentina), especialista em Semiótica
Psicanalítica – Clínica da Cultura (PUC-SP), formou-se em
Comunicação Social Cinema (FAAP) e realizou cursos em Roteiro e
Direção de Atores na EICTV (Escuela Internacional de Cine y
Televisión). Trabalhou na produção de lmes dirigidos por Hector
Babenco, Tizuka Yamasaki, Guilherme de Almeida Prado, e de
programas de televisão para a Nippon Television (Japão) e Canal 4 /
Eyeworks Cuatro Cabezas (Espanha). Desde 2002, produz festivais de
cinema no Brasil (Mostra Internacional de Cinema em São Paulo) e no
exterior (IV Novocine Madri e III Main Cine Frankfurt). Foi coeditor do livro "Palavra de
Roteirista" de Lucas Paraizo e colaborador da Revista Beta de Cinema, ambos da TZ Editora.
Com o seu curta-metragem "Hibakusha: Herdeiros Atômicos no Brasil", foi premiado em festivais
brasileiros e um dos contemplados do Prêmio Estímulo 2005 (Governo do Estado de São Paulo).
Participou também do comitê de seleção de projetos cinematográ cos e audiovisuais para o
Prêmio Brasil Criativo (2014), BR LAB (2015, 2016 e 2017) e Miami International Film
Festival (2016). Tem experiência internacional na Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Cuba,
Espanha, EUA, França e Reino Unido.
Tadeu Jungle é Roteirista e diretor de cinema, TV e Realidade Virtual.
Foi um dos precursores da videoarte no país. Escreveu para vários
jornais e revistas sobre vídeo e televisão. Apresentou e dirigiu
programas de TV, entre eles o emblemático Fábrica do Som nos anos
80, lançando várias bandas que são famosas até os dias de hoje. É
sócio da Academia de Filmes onde também dirige publicidade, com
mais de 500 lmes realizados. Concebeu e dirigiu programas e séries de
TV – cção e documentário - para a TV Globo, Cultura e Band. Dirigiu
o longa-metragem de cção “Amanhã Nunca Mais”, com Lázaro
Ramos. Em 2015 realizou duas videoinstalações para o Museu do
Futebol e para o Museu do Amanhã. “Videofotopoesia” é o livro que
retrata seus 30 anos de atividades artísticas. “Rio de Lama” foi seu primeiro trabalho em
Realidade Virtual e retrata os sobreviventes da maior tragédia ambiental do Brasil, em Mariana.
Fogo na Floresta é o seu mais recente lme VR e mostra o drama do povo Waura, no Xingu.
Ambos participaram de vários festivais no Brasil e no mundo.

22/06 | 19h | Teatro | Gratuito | Livre
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OFICINA: ÓCULOS GOOGLE CARDBOARD COM VANESSA PEREIRA
O cina para construção de óculos de realidade virtual modelo Google Cardboard. A partir
do reaproveitamento de embalagens e caixas de papelão ou papel cartão o participante
customiza seus óculos enquanto entra em contato com vídeos e animações em realidade
virtual.
Vanessa Pereira: Mestranda em artes. Pós-graduada em Estéticas Tecnológicas e graduada em
Design de Multimídia, possui experiência na área de comunicação visual, no desenvolvimento de
peças grá cas e multimídia. Desde 2010 atua no campo da cultura digital planejando e
ministrando o cinas, cursos e palestras com viés educativo no SESC Belenzinho e outras
instituições. Seu enfoque abrange diferentes linguagens que vão desde a criação de games, até o
audiovisual e a cibercultura com direcionamento para diferentes públicos abrangendo estudantes
universitários, interessados em arte e mídia, pessoas idosas e crianças.

22/06 | 16h às 19h | Teatro de Formas Animadas | 4 Litros de Leite UHT | 10 vagas por turma |
Inscrição: www.sescmt.com.br | Livre

OFICINA: REALIDADE VIRTUAL: CIDADE DIGITAL
COM VANESSA PEREIRA
O cina para criação de um ambiente virtual em 3D e 360º que represente a cidade ideal
para seus habitantes. Os participantes debatem em grupo o espaço público a partir de
observações sobre seu bairro e trajeto até a instituição cultural com o intuito de projetar
um ambiente para visualização em realidade virtual.

23/06 | 13h às 17h | Núcleo Sesc de Cinema | 4 Litros de Leite UHT | 10 vagas por turma |
Inscrição: www.sescmt.com.br | 12 Anos

OFICINA: TOY LAB - CRIAÇÃO DE PERSONAGENS EM 3D
COM GUILHERME KOMINAMI
Com a Impressora 3D cria-se uma linha de Toy Art que valoriza a cultura brasileira e
re ete sobre questões pertinentes da nossa sociedade, por meio do Projeto Toy Lab.
A o cina busca apresentar uma nova forma de tecnologia (impressão 3D) para a criação de
bonecos. Criar e discutir a ausência de personagens que nos representem e estejam mais
próximos da nossa cultura, como também estimular a criação de personagens do cinema.

23/06 | 14h às 17h | Teatro de Formas Animadas | 04 Litros de Leite UHT | 20 vagas por turma |
Inscrição: www.sescmt.com.br | 12 Anos

LITERATURA
25

MÚLTIPLAS LINGUAGENS
NA SALA DE AULA

MINICURSO: LITERATURA E REDES SOCIAIS
COM PROFESSOR DR. VINÍCIUS CARVALHO
Este curso abordará um fenômeno literário emergente no contexto
das tecnologias digitais: a produção-circulação-recepção de textos
literários em redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o
Instagram, o Whatsapp, entre outras. O objetivo é instrumentalizar pro ssionais da docência e da pesquisa, bem como
interessados em geral no tema, a m de apresentar-lhes um
panorama de autores e procedimentos literários caros ao universo
das redes sociais, o qual vem ganhando rapidamente espaço nas
práticas de leitura e escrita no século XXI. Destaque-se ainda a
relevância do tema para aqueles que trabalham com jovens, cujo
repertório de leituras, ainda em formação, se dá majoritariamente
em frente à tela do computador, do celular, ou de qualquer aparelho que lhes permita
comunicação em redes digitais de amigos e/ou interesses compartilhados.
OBS.: Sugere-se que os participantes tragam seus celulares para o minicurso.
Vinícius Carvalho
Doutor e Mestre em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Bacharel e Licenciado em Letras Português-Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Professor do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da
Linguagem da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Desenvolveu estágio pós-doutoral
na Universidade de Nottingham (UoN), no Reino Unido.

05/06 | 18h às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito |
Inscrição online: www.sescmt.com.br
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MINICURSO: A CRÔNICA, POESIA DO COTIDIANO.
COM PROFESSORA MARILIA BONNA
Este curso propõe, através de exercícios do olhar, uma
aproximação entre poesia e realidade, e sua prática
enquanto ferramenta para provocar no outro o interesse
pela literatura e pelo universo poético de uma forma
geral. Partindo de textos de grandes cronistas – como
Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector,
entre outros –, o curso pretende descobrir caminhos e
discutir necessidades, mas, principalmente, mostrar que
poesia é, sobretudo, um jeito de olhar e que, portanto, é acessível a todos.
Marilia Bonna
É jornalista e mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de
Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso, onde desenvolve pesquisa em torno das
relações entre literatura, coleção e memória. Especializou-se em Literatura, Arte e Pensamento
contemporâneo pela PUC-RJ.

23/06 | 14h às 18h | Laboratório da Palavra | Gratuito |
Inscrição online: www.sescmt.com.br

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

09/06 | 15h às 17h | Laboratório da Palavra | Gratuito

CLUBE ARSENAL DE LEITURA:
POÉTICAS EMERGENTES DE RESISTÊNCIA
NÃO PRESTA PRA NADA
Em sua estreia em prosa, Marta Helena Cocco traz um
volume de contos em que a temática familiar se espraia
por algumas narrativas. O envolvimento emocional da
narradora com as personagens e histórias que conta faz
desse encontro um momento único de re exões, repleto
de ambientações do cotidiano. O clube de leitura se
propõe a desvendar um pouco dessa temática nos
revelando um pouco mais sobre nossas próprias condições de pais, lhos, irmãos, seres
humanos.
Mediação: Thereza Helena e Luiz Renato

12 e 26/06 | 19h30 às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito

NARRATIVAS EM CENA:
ESPETÁCULO IN-PRÓPRIO PARA DINOSSAUROS,
COM IN-PRÓPRIO COLETIVO (MT)
O projeto Narrativas em Cena oferece um espaço de
intercâmbio entre artistas, escritores, públicos e
interessados em processos de pesquisa em literatura.
Composto por ações de incentivo artísticos que fomenta a
criação de espetáculos literários, apropriando-se de outros expedientes estéticos,
ampliando a Literatura para além dos livros e da palavra escrita.
ESPETÁCULO
A principal relação de afeto que podemos estabelecer com os dinossauros se dá pela via da
cção. Ficcionalizar é dar condições de existência e, nesse caso, de enfrentamento ao que
chamamos de realidade. A dimensão e verticalidade dos gigantescos répteis que se
encontram nos museus e nas narrativas cinematográ cas são como monumentos que
a rmam as falotopias do discurso cientí co. Seus fósseis, compostos do mesmo carbono da
nossa corporeidade sugerem metáforas para um tempo-período em que os cenários e as
relações estão signi cados como algo estático, naturalizado, imutável. A partir da escuta
da trajetória de vida de mulheres que se colocaram a pensar essas questões, o in-Próprio
Coletivo propõe uma obra que alia a aproximação entre as narrativas autobiográ cas e o
exercício auto ccional. O impulso vital desse projeto é produzir uma ode à desobediência
dos códigos jurássicos que insistem em dizer sobre quem somos e o que desejamos.

14 e 15/06 | 20h | Teatro | Gratuito | Retirar ingresso com 1h de antecedência. | 14 anos
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ARTE DA PALAVRA
REDE SESC DE LEITURAS
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CIRCUITO AUTORES – DEBATE COM DOUGLAS DIEGUE E JOCA TERRON:
Entre março e dezembro, serão realizados mais de 700 encontros, apresentações e o cinas
pelo projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, e dando continuidade ao estimulo a
divulgação de autores nas suas diferentes formas de manifestações em todas as regiões do país,
em junho o Sesc Arsenal recebe o Circuito Autores com Douglas Diegues (MS) e Joca Terron
(SP).
Douglas Diegues
Nasceu em 1965 do amor de sua mãe paraguaya y seu pai brasileiro no
Río de Janeiro, mas viveu la infância e parte da adolescência nas
fronteiras desconhecidas do Brasil com o Paraguay. Escreveu Dá gusto
andar desnudo por estas selvas: sonetos salvajes (2002, Brasil),
considerado o primeiro livro de poemas em portuñol publicado nel ámbito
da literatura hispanoamericana. Dougles vem bater um papo sobre o seu
livro “'El Astronauta Paraguaio”.

Joca Reiners Terron
É escritor (Cuiabá, 1968). Publicou livros de poemas e narrativas, além
dos romances "Não Há Nada Lá", "La tristeza extraordinária del leopardo
de las nieves" (publicado en México por Almadía) e "Do fundo do poço se
vê a lua". Por este último, recebeu o Prêmio Machado de Assis da
Biblioteca Nacional, em 2010. Traduziu obras de Enrique Vila-Matas,
Richard Brautigan, Mario Levrero e Roberto Bolaño. Seu último livro é o
romance "Noite dentro da noite" (Companhia das Letras, 2017).

19/06 | 19h30 | Salão Social | Gratuito

MÚSICA
MÚSICA NO JARDIM
BANDA SALOMANOS – SHOW NOSSAS RAIZES
A banda Salomanos trará seu show Nossas Raízes. A
referência sonora do grupo contém a diversidade cultural
típica do nosso país, permeada de experimentalismos,
resultando numa mescla de Rap, Hip hop, reggae e Rock In
Roll, fundido com letras que criticam de forma contundente
o agelo social que envolve as comunidades periféricas e
que são sonoramente ignoradas por todas as esferas do
poder. Canta os con itos/contrastes entre as classes sociais
e o cotidiano da periferia, realidade conhecida na pele pelo
rapper P. Brother. A banda Salomanos é composta por 04 músicos, P. Brother no violão e
vocal, Fabrício Pimenta na guitarra, Igor no contrabaixo elétrico e Vinicius na bateria.

01/06 | 20h | Jardim | Gratuito | Livre

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

16 e 17/06 | 20h | Teatro | 01 litro de leite UHT | Livre
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SONORA BRASIL - ABERTURA – ADIEL LUNA (PE)
Adiel Luna, através dessa palestra/show trará o Coco de
Roda – Da Pisada Ao Verso que, na verdade, é uma
extensão do seu trabalho de palco, em que convida o
público a fazer uma imersão na geogra a do coco – uma
das manifestações mais tradicionais e presentes do
Nordeste brasileiro –, e nas suas semelhanças e diferenças:
coco de roda, coco pra são joão, coco mazurcado, coco de
obrigação...etc. Adiel Luna é Coquista. Participou das
principais sambadas do Estado e é considerado hoje o único representante da renovação do
coco de São João. Tem três Cds gravados: Onde as Violas Se Encontram, o elogiado
Baionada e a Matinada. Tem ministrado o cinas, workshops, palestras e seminários em
todos o Brasil, atuando como um articulador dos grupos de coco de roda em Estado como
São Paulo, Rio de janeiro, Distrito Federal, Praná, Goiás, Alagoas, Paraíba e Bahia.

27/06 | 19h | Jardim | Gratuito | Livre

SONORA BRASIL - COCO DE ZAMBE (RN)
É principalmente no município de Tibau do Sul, litoral do
Rio Grande do Norte, que encontramos o Coco de Zambê,
expressão cultural que, segundo pesquisadores, chegou
aos engenhos de cana-de-açúcar e colônias pesqueiras da
região por intermédio de africanos escravizados.
Como tantas manifestações da tradição oral, o coco de
zambê correu o risco de desaparecer, mesmo tendo se
constituído durante décadas como importante elemento
identitário de comunidades quilombolas da região. Seu ressurgimento ocorreu no nal do
século 20 a partir da iniciativa de pessoas preocupadas com seu desaparecimento. este
contexto foi fundamental a determinação do mestre Geraldo Cosme que, liderando um
grupo familiar, retomou o zambê buscando delidade à sua prática tradicional.
O grupo é formado por Didi (Djalma Cosme da Silva), Uzinho (Severino de Barros), Tonho
(Antonio Cosme de Barros), Mestre Mião (Damião Cosme de Barros), Zé Cosme (José
Cosme Neto), Kéké (Ckebesson da Silva), Pepé (Ederlan da Silva), Beto (José Humberto
Filho de Oliveira).

27/06 | 20h | Jardim | Gratuito | Livre

SONORA BRASIL – COCO DO IGUAPE (CE)
Aquiraz ca a 30 km de Fortaleza, no litoral cearense, e a
praia do Iguape, localizada neste município, que foi a
primeira capital do estado do Ceará, é onde moram os
integrantes do grupo. Eles praticam a pesca artesanal,
principal atividade econômica da região, e são liderados
pelos mestres Raimundo da Costa, que desde os 10 anos
de idade, como ele mesmo conta, pratica o coco de
embolada e Chico Caçoeira.
A música mantém a estrutura de refrão xo, apresentado pelo mestre e cantado pelos
brincantes, e estrofes emboladas pelos mestres, algumas criadas no calor da brincadeira. A
dança acontece em pares, um de cada vez no meio da roda, com trocas constantes
marcadas pelo convite feito com o gesto da umbigada, e, apesar da prevalência de homens,
não há restrições à participação das mulheres.
O grupo é formado por mestre Chico Caçoeira (Francisco Renato das Chagas), Klévia do
Iguape (Klévia Cardoso da Silva), Renato Cabral, Wellington Monteiro, Gatinho (João
Anastácio de Carvalho), Caboquim (José Ailton da Costa Miranda), Altamiro da Costa e
Adonai Ribeiro.

28/06 | 20h | Jardim | Gratuito | Livre

SONORA BRASIL – COCO DE TEBEI (PE)
Coco de Tebei é praticado por um grupo de agricultores e
tecelões da comunidade Olho D'Água do Bruno, na
cidade de Tacaratu, Pernambuco, localizada na região do
Médio São Francisco, próximo à divisa com Bahia e
Alagoas. A paisagem local é típica do sertão nordestino:
terra seca, casas esparsas e muito precárias, mandacaru e
alguma criação animal.
O Coco de Tebei é cantado por mulheres e dançado por
casais. Não utiliza instrumentos e a base rítmica é marcada pela pisada dos dançadores. A
sonoridade que resulta do canto, somada ao ritmo da pisada, nos remete, de certa maneira,
a uma ritualística indígena, que se caracteriza pelo contraste de timbre entre o metal das
vozes femininas e o som seco da pisada no chão, e pela ausência de nuances em cada um
dos elementos. Também faz parte da memória do grupo a cantoria do rojão, associada ao
uso da enxada na preparação da terra para o plantio.
O grupo é formado pelas cantadeiras Maria do Carmo de Jesus, Nivalda Rosa Gomes do
Nascimento e Maria Nazaré Nunes dos Santos, e pelos dançadores José Lira dos Santos e
Janaína Maria dos Santos, Edna Nivalda do Nascimento Silva e Agnaldo José da Silva,
Genivaldo Lira dos Santos e Edilane dos Santos.

29/06 | 20h | Jardim | Gratuito | Jardim
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SONORA BRASIL – SAMBA DE PAREIA DA MUSSUCA (SE)
O povoado de Mussuca ca no município de Laranjeiras,
a 23 km de Aracaju (SE). É uma comunidade de
emanescentes quilombolas que se empenha para manter
as tradições herdadas de seus antepassados, como a dança
de São Gonçalo e o samba de pareia. A pesca e a cata de
crustáceos, como o caranguejo e o sururu, são atividades
econômicas tradicionais que envolvem muitas famílias, e
se desdobram em uma culinária atraente que contribui
para o desenvolvimento da economia local.
O samba não se caracteriza como um folguedo, mas apresenta dança coreografada e trajes
padronizados. As letras das músicas fazem alusão a situações do dia a dia, normalmente
com muita irreverência.
O grupo é liderado por uma mestra, dona Nadir, o que é raro nos grupos de tradição, em
que as funções de liderança normalmente cabem aos homens, e conta também com a
participação de Mangueira (Acrisio dos Santos), Carmélia dos Santos, Elenilde da Silva,
Maria Edenia dos Santos, Maria Ednilde dos Santos, Cecé (Maria José dos Santos), Maria
Lucia Santos, Maria Luiza dos Santos, Maria José dos Santos e Normália dos Santos.

30/06 | 20h | Jardim | Gratuito | Livre

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

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

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

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

CENA EM PAUTA
ACHADOUROS – TEATRO PARA BEBÊS
O ser humano e sua chegada ao mundo. Vestígios de
degradação ou matéria prima para criação? Um universo
a ser desvendado. A percepção de si, do outro, das
diversas formas de vida. O poder imaginativo que leva à
transformação e à reorganização da realidade. Duas
personagens convidam o público a aventurar-se com elas
em seu quintal imaginário. Através de encenação poéticoteatral o espetáculo conduz o espectador a uma
arqueologia das memórias da infância e apresenta a cada um a possibilidade de escrever
sua própria história. Achadouros é uma poesia de esperança na capacidade criativa do ser
humano e no poder regenerativo da natureza.
O espetáculo foi inspirado no livro Memórias inventadas — para crianças, do poeta
cuiabano Manoel de Barros, Achadouros venceu o prêmio Sesc do Teatro Candango, em
2015, na categoria de Melhor espetáculo Infantil.
Público-alvo: Preferencialmente pais acompanhados de bebês de 06 meses a 03 anos (cap.
Máxima de público 100 pessoas)
Duração: 30 minutos

09 e 10/06 | 1º Sessão: 17h | 2º Sessão: 19h | Salão Social | Gratuito | Livre
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SESC DRAMATURGIAS
OFICINA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, COM FLAVIO RICARDO ANDRADE (SC)
A o cina proporciona a aproximação com habilidades
técnicas (desde o reconhecimento da estrutura elétrica até
a confecção de mapas e a operação) e conhecimentos
avançados na manutenção de equipamentos e criação
artística para o ofício do iluminador cênico. Trata ainda a
história da iluminação no espetáculo até novas
tecnologias empregadas atualmente na área, visando
capacitação inicial de mão de obra para atendimento de
diversi cadas áreas artísticas (teatro, dança, circo, música, cinema e artes visuais).
Público-alvo: Estudantes de artes cênicas, artistas, cenógrafos, iluminadores e interessados.
Obs.: Certi cado será fornecido mediante frequência mínima de 75%.
Formulário de inscrição: http://bit.ly/o cinailuminacaocenica

26 a 30/06 | 17h às 21h | Teatro de Formas Animadas | 02 litros de leite UHT

NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO TEATRAL
MÓDULO III - EXPERIMENTAÇÕES EM TEATRO CONTEMPORÂNEO
O Núcleo de Experimentação Teatral foi criado para fortalecer o
espaço de investigação teórico-prático em diversas áreas de
conhecimento da criação cênica e artística, e promover o
intercâmbio entre artistas, estudantes e pesquisadores. Em 2018, o
núcleo terá 04 módulos com duração de 02 meses cada módulo.
O segundo módulo iniciou-se em maio, e está sob direção da atriz
e diretora Tatiana Horevicht.
Em junho iniciaremos as inscrições do terceiro módulo:
MÓDULO III
EXPERIMENTAÇÕES EM TEATRO CONTEMPORÂNEO
O módulo propõe realizar experimentos baseados nas pesquisas mais recentes em teatro,
trazendo para a sala de ensaio propostas de encenadores contemporâneos que rompem de
vez com a ideia de drama, personagem e cção. Possibilita que o aluno possa conhecer um
pouco do estado atual das pesquisas em teatro, e se contaminar com experiências em
performance, intervenção, autobiogra a, etc. Período: Maio e Junho
Carga horária: 32 horas - Ministrante: Daniela Leite

Ter. e Qui. | 19h às 21h | Banco de Texto/Salão Social/Teatro |
Trabalhador do Comércio: R$ 30,00 / Público Geral: R$ 60,00 |
Público-alvo: estudantes de artes cênicas, artistas, e interessados.

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

07, 14, 21 e 28/06 | 17h às 22h | Varandas e Jardim | Entrada franca | livre

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

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

OLHAR INTERIOR
A música popular brasileira de boa qualidade para descontração e entretenimento no nal
da tarde.
Carol Brandalise – 01, 07 e 16/06

Luth Peixoto – 12 e 14/06

Mariana Borealis – 02, 13 e 19/06

Márcia Oliveira – 20 e 26/06

André Coruja – 05 e 09/06

Branco Barros – 22 e 28/06

Deize Aguena – 06, 15 e 29/06

Trio 23 e 27/06

Jheo – 08, 21 e 30/06

-

Terça a sábado | 19h às 23h | Choperia do Sesc Arsenal | Couvert R$3,00

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

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

JOGOS ABERTOS DO TRABALHADOR
Campeonato de Futebol Society com 16 equipes inscritas divididas em 04 grupos de 04.

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

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, com início no dia 13/05 | 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

OFICINA DE CULINÁRIA - BOLO DE CASCA DE ABÓBORA PAULISTA
A abóbora é um exemplo de legume muito utilizada nos lares brasileiros e que pode ter
toda as suas partes aproveitadas. As receitas que se utilizam da abóbora, geralmente não
utiliza a casca, o que é um erro, já que elas são uma boa fonte de bras e o sabor da receita
quase não é alterado pela sua presença.

17/06 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuita | Informações: 3611-0750

MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma
divertida tarde de lazer com:
GRUPO ‘‘TÔ TE QUERENDO’’

24/06 | 12h às 16h | Inf.: 65 3611-0750

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

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

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

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.

03 e 24/06 – Feira Popular do Bairro Osmar Cabral

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

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

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

ALUGUEL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

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

Ÿ

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

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)
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CASA DO ARTESÃO

44
EXPOSIÇÃO FLUIDO

A exposição reúne o trabalho dos gra teiros mato-grossenses
André Gorayeb, Babu 78 e Nadja Lammel, o que torna o evento
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.

Coquetel de abertura: 23/06 às 10h
Seg. a Sex. 08h30 às 17h30 e Sáb. das 07h45 às 13h | Gratuito |
Informações: rlerer@sescmt.com.br ou (65) 3611-0506

OFICINA DE GRAFITE
Os gra teiros participantes da exposição Fluido, Nadja Lammel, André Gorayeb e Babu
Seteoito, estarão realizando uma o cina de gra te em espaço público resultando em uma
intervenção urbana coletiva possibilitando re exões referentes à estética urbana no
público que transita no espaço.

30/06 | 9h | livre | Vagas limitadas
Informações e agendamento escolar: (65) 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

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.

02/06 Deise Fátima Pedro

23/06 Eva Lemes de França

16/06 Idgmar Glória da Silva

30/06 Alice Helena Grabowski

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

DANÇA
SHOW COM O GRUPO LAMBADEIROS DE ELITE
O lambadão surgiu na década de 80 na baixada cuiabana,
com in uência do rasqueado, carimbó e lambada
paraense. Vindo das periferias, o ritmo representa a voz do
povo e tem grande importância para a cultura matogrossense.

16/06 | 11h | Livre

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

22/06 | a partir das 17h | Livre | Gratuito

MÚSICA
SHOW COM BILLY ESPÍNDOLA
Criador da guitarra de cocho, Billy Espíndola traz um
repertório de músicas regionais, autorais e clássicos do
pop rock brasileiro para animar a Feira de Arte e
Gastronomia da Casa!

22/06 | 18h30 | Livre | Gratuito

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 17h20 e aos Sábados das 07h45 às 11h30
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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 07h45 às 12h |
Informações. e Agend. escolar: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

CASA CRIATIVA – OFICINA ARTESANATO E SUSTENTABILIDADE
Em junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente,
e a preservação do planeta é tema fundamental. O Sesc Casa
do Artesão, oferece produtos que são frutos de reaproveitamento de materiais como madeira, papel, vidro e metal.
Neste contexto, será realizada uma o cina de bloco de
anotações artesanal com reaproveitamento de papel e outros
materiais, sendo ministrada por Cristiane Almeida, arteeducadora e artista visual, mestre em Educação, com
experiência em projetos culturais, sociais, desenho, pintura,
escultura e artesanato. Gestora da marca Pedra Papel e Tesoura, oferece o cinas de artes,
artesanato e produtos reciclados.

30/06 | 8h30 | Gratuito |
Informações 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 - MODULO CULINÁRIA CHINESA
04/06 - Yakisoba
11/06 - Arroz chinês
25/06 - Ceviche de banana da terra

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

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

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

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.

11/06 | 16h às 20h30 | Espaço Recreativo | Livre

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

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

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.

14 e 28/06 | 18h | Sala Trabalho com Grupos | Gratuito

MESTRE CUCA MIRIM - OFICINA DE CULINÁRIA INFANTOJUVENIL
RECEITA: BRIGADEIRO CAIPIRA
21/06 | 15h | 06 a 09 anos
22/06 | 15h | 10 a 17 anos

Inscrição: Recepção do Sesc Porto | Vagas limitadas!

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
Receita: Lombo suíno com legumes ao forno

28/06 | 15h | Cozinha experimental Sesc Porto | 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: PUDIM DE LEITE NINHO

29/06 | 15h | A partir de 14 anos | Inscrições: 1L de leite UHT no local | Vagas limitadas
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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
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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.

21/06 a 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.

22/06 às 08h e 14h (Público infantojuvenil) / 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
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Em junho, o Cinesesc dialoga com o mês dos namorados, explorando a temática para
além dos romances comerciais, hollywodianos e heteronormativos. Os lmes escolhidos
propõem um olhar mais atencioso a histórias de amores documentais e ccionais para
além da visão romantizada que é massi cada pelos grandes estúdios cinematográ cos

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS DE AMOR:
DO COMEÇO AO FIM
(Aluizio Abranches, Brasil, Drama, 2009, 99min.)
Sinopse: Do Começo ao Fim é uma história de amor. A
história de Francisco e Thomás e de sua família: Julieta,
Alexandre e Pedro. Com uma narrativa particular o lme
pretende contar a história de um amor incondicional
como uma possibilidade, como um contraponto para um
mundo cheio de violência, medo e intolerância. Francisco
e Thomás se tornam amantes e vivem uma extraordinária
história de amor.

05/06 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 18 anos (nudez e incesto)

CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS DE AMOR:
MARÉ, NOSSA HISTÓRIA DE AMOR
(Lúcia Murat, Brasil, Drama musical, 2008, 104
min.)
Sinopse: Analídia é lha de um chefe do trá co de drogas
preso, que briga pelo poder com o irmão de Jonatha na
favela da Maré. Separados pelo 'apartheid' entre as
facções rivais, eles encontram no grupo de dança da
comunidade, um refúgio para o amor, a arte, o sonho e a
possibilidade de uma vida longe do crime. Jonatha é MC
da comunidade e seu sonho é gravar um CD.

14 e 26/06 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos (assassinato, exposição de cadáver, insinuação
de sexo e consumo e tráﬁco de drogas)
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CINESESC: ESPECIAL HISTÓRIAS DE AMOR:
CAFÉ COM LEITE
(Daniel Ribeiro, Brasil, Ficção, 2007, 18 min.)
Sinopse: Danilo estava prestes a sair de casa para ir
morar com seu namorado, Marcos, quando seus pais
morrem num acidente. Seus planos para o futuro mudam
quando ele se torna responsável pelo irmão caçula, Lucas.
Novos laços são criados entre estes três jovens garotos.
Enquanto os irmãos Danilo e Lucas precisam descobrir tudo que não sabiam um sobre o
outro, Marcos tenta encontrar seu lugar naquela nova relação familiar.

VESTIDAS DE NOIVA
(Fabia Fuzeti/Gabi Torezani, Brasil, 2015, 50 min.)
Sinopse: Vestidas de noiva é um documentário que traça
o histórico do casamento homoafetivo no Brasil enquanto
acompanha o processo de casamento de Fabia e Gabi .
Entre beijos, ores e cetim, as duas apresentam outras
histórias de amor homoafetivas, ativistas LGBT e guras
políticas. Vestidas de Noiva celebra as conquistas já alcançadas e aponta o que ainda
precisa ser feito para garantir direitos iguais às famílias homoafetivas.

19/06 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 10 anos (violência)

CINESESC DEBATE: MAPAS AFETIVOS - SÃO PAULO
(Felipe Lavignatti/ Andre Deak, Brasil, Documentário, 2018,
50 min.)
Sinopse: As cidades não são feitas de concreto, mas de histórias.
São Paulo tem nas pessoas sua maior riqueza, seu colorido.
Centenas de relatos sobre momentos importantes para cada
pessoas, marcados em bairros, ruas, parques e casas que, às vezes,
nem existem mais. Através destas falas conhecemos cidades
invisíveis, bairros que nunca visitamos, ruas que são tão
importantes na vida de alguém e que nunca nos demos conta de
que não se trata apenas de mais um lugar.

21/06 | 19h30 | Teatro | Gratuito | Livre
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A maratona de lmes franceses já tem data para começar. De 7 a 20 de junho, cerca de 60
cidades brasileiras recebem o Festival Varilux de Cinema Francês de 2018. O evento, que
no ano passado conquistou o ranking de maior festival francês do mundo, levou 180 mil
pessoas aos cinemas apontando um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Em
Rondonópolis, serão exibidos 10 dos 20 lmes de 07 a 12 de junho

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
O AMANTE DUPLO
(François Ozon, França, Suspense/Drama, 2017, 107
min.)
Sinopse: Chloé, uma jovem frágil, se apaixona por seu
psicoterapeuta. Alguns meses depois, eles vão morar
juntos, mas ela descobre que seu amante lhe escondeu um
outro lado de sua identidade.

07/06 | 18h30 | Teatro | Gratuito | 18 Anos

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
MARVIN
(Anne Fontaine, França, Comédia dramática, 2017,
113 min.)
Sinopse: Marvin Bijou está em fuga: Primeiro de seu
vilarejo em Vosges, depois da família, da tirania do pai,
da renúncia da mãe e por último da intolerância, rejeição,
humilhações as quais era exposto por tudo que faziam
dele um rapaz ”diferente”. Fora de lá, ele descobre o
teatro e aliados que, nalmente, vão permitir que sua
história seja contada por ele mesmo.

07/06 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 12 Anos

58

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
O RETORNO DO HERÓI
(Laurent Tirard, França, Comédia, 2018, 90 min.)
Sinopse: Elisabeth é alinhada, séria e honesta. O capitão
Neuville é covarde, desleal e sem escrúpulos. Ela o
detesta. Ele a despreza. Mas fazendo dele um herói de
opereta, ela se torna, sem querer, responsável por uma
farsa que logo a arrebatará…

08/06 | 18h30 | Teatro | Gratuito | 12 Anos

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
PROMESSA AO AMANHECER
(Eric Barbier, França, Comédia dramática, 2017, 130
min.)
Sinopse: De sua infância difícil na Polônia, passando por sua
adolescência sob o sol de Nice, até suas proezas como aviador
durante a Segunda Guerra Mundial, Romain Gary viveu uma
vida extraordinária. Mas essa ânsia por viver mil vidas e se
tornar um grande homem, ele deve a Nina, sua mãe. É o amor
louco dessa mãe cativante e excêntrica que fará dele um dos
maiores romancistas do século XX. Mas esse amor materno,
sem limites, também será seu fardo por toda vida.

08/06 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 12 Anos

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
O ORGULHO
(Yvan Attal, França, Comédia, 2017, 95 min.)
Sinopse: Neila Salah cresceu na periferia e sonha em se
tornar advogada. Inscrita na grande universidade parisiense
de Assas, ela se confronta, desde o primeiro dia, com Pierre
Mazard, professor conhecido por suas provocações e deslizes.
Para se desculpar por sua conduta desrespeitosa, Pierre aceita
preparar Neila para o prestigioso concurso de eloquência.
Cínico e exigente, Pierre pode se tornar o mentor que Neila
precisa... Mas é necessário que ambos superem seus
preconceitos.

09/06 | 18h30 | Teatro | Gratuito | 12 Anos

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
A APARIÇÃO
(Xavier Giannoli, França, Drama, 2018, 137 min.)
Sinopse: Jacques, grande repórter de um jornal francês,
recebe um misterioso telefonema do Vaticano. Em um
pequeno vilarejo no sudeste da França, uma jovem de 18 anos
a rma ter visto a aparição da Virgem Maria. Os rumores logo
se espalham, e o fenômeno toma tal dimensão que milhares
de peregrinos vão se reunir no local das supostas aparições.
Jacques, que não tem nada a ver com esse mundo, aceita
fazer parte de uma comissão de investigação encarregada de
esclarecer esses eventos.

09/06 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 12 Anos

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
A RAPOSA MÁ
(Benjamim Renner, Patrick Imbert, França, Animação,
2017, 80 min.)
Sinopse: Aqueles que pensam que o campo é um lugar calmo
e tranquilo se enganam, lá há animais particularmente
agitados, uma raposa que pensa ser uma galinha, um coelho
que se faz de cegonha e um pato que quer substituir o Papai
Noel. Se quiserem tirar férias, mudem de caminho!

10/06 | 18h30 | Teatro | Gratuito | Livre

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
NOS VEMOS NO PARAÍSO
(Albert Dupontel, França, Comédia Dramática, 2017, 117
min.)
Sinopse: Em novembro de 1918, alguns dias antes do
Armistício de Compiègne, Édouard Péricourt salva a vida de
Albert Maillard. Ambos não têm nada em comum, a não ser a
guerra, e são obrigados a se unir para sobreviver. Anos
depois, Albert e Édouard planejam uma farsa para
desmascarar o Tenente Preadelle que tenta fazer fortuna com
corpos das vítimas da guerra.

10/06 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 12 Anos
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FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2018
GAUGUIN - VIAGEM AO TAITI
(Edouard Deluc, França, Biogra a/Drama, 2017, 101
min.)
Sinopse: No ano de 1891, Gauguin se exila no Taiti. Ele quer
reencontrar sua pintura livre, selvagem, longe dos códigos
morais, políticos e estéticos da Europa civilizada. Ele se
in ltra na selva, encarando a solidão, a pobreza, a doença. Lá,
Gauguin conhece Tehura, que se tornará sua esposa e tema
das suas telas mais importantes.

12/06 | 18h30 | Teatro | Gratuito | 12 Anos

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

12/06 | 20h30 | Teatro | Gratuito | 12 Anos

Exibições de obras destinadas ao público infantojuvenil com o intuito de semear a paixão
pelo cinema. Ao término das sessões é distribuída pipoca ao público presente.

O CONTO DA PRINCESA KAGUYA
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(Kaguya-hime no monogatari. Direção: Isao Takahata,
Japão, Dublado, 2015, 137 min)
Sinopse: Esta animação é baseada no conto popular
japonês "O corte do bambu". Kaguya era um minúsculo
bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de
bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em
uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres,
dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o
que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente
impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya
terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.

06/06 e 16/06 | 17h30 | Teatro | Ingresso: 01 litro de leite UHT | Livre

O SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI
(Kiki's Delivery. Direção: Hayao Miyazaki, 1989,
Japão, Dublado, 105 min)
Sinopse: Kiki, uma bruxinha, está fazendo 13 anos e
segundo os costumes de seu povo deve aprender a se virar
sozinha. Assim, apenas com sua coragem e sua vassoura
voadora, vai para a cidade grande e, para conseguir
sobreviver, acaba ajudando em um serviço de entregas.

13/06 e 20/06 | 17h30 | Teatro | Ingresso: 01 litro de leite UHT | 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.
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31 MINUTOS – O FILME
(Álvaro Díaz/Pedro Peirano, Brasil, Animação, 2006,
85 min.)
Sinopse: Túlio e Juanín trabalham nos bastidores do
noticiário de TV 31 Minutos. Juanín, o produtor do
famoso noticiário é o último de sua espécie, por isso é
raptado a mando da colecionadora de animais Cachirula
e levado para um castelo-prisão fantástico. A partir daí, a
lunática equipe do programa inicia uma desenfreada
busca pelo amigo sem saber que precisarão enfrentar um verdadeiro exército para resgatar
Juanín.

02/06 | 17h30 | Teatro | 01 L de leite UHT | Livre

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

15/06 | 20h | Teatro | 01 L de leite UHT | Inf.: (66) 3411-1491/1484 ou ehill@sescmt.com.br
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SONORA BRASIL
OFICINA - COCO DE RODA, DA PISADA AO VERSO - COM ADIEL LUNA
Nesta o cina Adiel convida os inscritos a fazer uma
imersão na geogra a do coco – uma das manifestações
mais tradicionais e presentes do Nordeste brasileiro, e nas
suas semelhanças e diferenças entre: Coco de Roda, Coco
pra São João, Coco Mazurcado, Coco de Obrigação...

28/06 | 15h30 às 17h30 | Concha acústica |
1 L de leite UHT | Inscrições. e Inf.: (66) 3411-1491/1484 ou
ehill@sescmt.com.br

SONORA BRASIL - ABERTURA – ADIEL LUNA (PE)
Adiel Luna, através dessa palestra/show trará o Coco de
Roda – Da Pisada Ao Verso que, na verdade, é uma
extensão do seu trabalho de palco, em que convida o
público a fazer uma imersão na geogra a do coco – uma
das manifestações mais tradicionais e presentes do
Nordeste brasileiro –, e nas suas semelhanças e diferenças:
coco de roda, coco pra são joão, coco mazurcado, coco de
obrigação...etc. Adiel Luna é Coquista. Participou das
principais sambadas do Estado e é considerado hoje o único representante da renovação do
coco de São João. Tem três Cds gravados: Onde as Violas Se Encontram, o elogiado
Baionada e a Matinada. Tem ministrado o cinas, workshops, palestras e seminários em
todos o Brasil, atuando como um articulador dos grupos de coco de roda em Estado como
São Paulo, Rio de janeiro, Distrito Federal, Praná, Goiás, Alagoas, Paraíba e Bahia.

28/06 | 19h | Teatro | Gratuito | Livre
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SONORA BRASIL - COCO DE ZAMBE (RN)
É principalmente no município de Tibau do Sul, litoral do Rio
Grande do Norte, que encontramos o Coco de Zambê,
expressão cultural que, segundo pesquisadores, chegou aos
engenhos de cana-de-açúcar e colônias pesqueiras da região
por intermédio de africanos escravizados.
Como tantas manifestações da tradição oral, o coco de zambê
correu o risco de desaparecer, mesmo tendo se constituído
durante décadas como importante elemento identitário de
comunidades quilombolas da região. Seu ressurgimento
ocorreu no nal do século 20 a partir da iniciativa de pessoas preocupadas com seu desaparecimento. este contexto foi fundamental a determinação do mestre Geraldo Cosme que, liderando
um grupo familiar, retomou o zambê buscando delidade à sua prática tradicional.
O grupo é formado por Didi (Djalma Cosme da Silva), Uzinho (Severino de Barros), Tonho (Antonio
Cosme de Barros), Mestre Mião (Damião Cosme de Barros), Zé Cosme (José Cosme Neto), Kéké
(Ckebesson da Silva), Pepé (Ederlan da Silva), Beto (José Humberto Filho de Oliveira).

28/06 | 20h | Teatro | 1 L de leite UHT | Livre |
Informações: 66-3411-1491/1484 - ehill@sescmt.com.br

SONORA BRASIL – COCO DO IGUAPE (CE)
Aquiraz ca a 30 km de Fortaleza, no litoral cearense, e a
praia do Iguape, localizada neste município, que foi a
primeira capital do estado do Ceará, é onde moram os
integrantes do grupo. Eles praticam a pesca artesanal,
principal atividade econômica da região, e são liderados pelos
mestres Raimundo da Costa, que desde os 10 anos de idade,
como ele mesmo conta, pratica o coco de embolada e Chico
Caçoeira.
A música mantém a estrutura de refrão xo, apresentado pelo
mestre e cantado pelos brincantes, e estrofes emboladas pelos mestres, algumas criadas no calor
da brincadeira. A dança acontece em pares, um de cada vez no meio da roda, com trocas
constantes marcadas pelo convite feito com o gesto da umbigada, e, apesar da prevalência de
homens, não há restrições à participação das mulheres.
O grupo é formado por mestre Chico Caçoeira (Francisco Renato das Chagas), Klévia do Iguape (Klévia
Cardoso da Silva), Renato Cabral, Wellington Monteiro, Gatinho (João Anastácio de Carvalho),
Caboquim (José Ailton da Costa Miranda), Altamiro da Costa e Adonai Ribeiro.

29/06 | 20h | Teatro | 1 L de leite UHT | Livre |
Informações: 66-3411-1491/1484 - ehill@sescmt.com.br

SONORA BRASIL – COCO DE TEBEI (PE)
Coco de Tebei é praticado por um grupo de agricultores e
tecelões da comunidade Olho D'Água do Bruno, na cidade de
Tacaratu, Pernambuco, localizada na região do Médio São
Francisco, próximo à divisa com Bahia e Alagoas. A paisagem
local é típica do sertão nordestino: terra seca, casas esparsas e
muito precárias, mandacaru e alguma criação animal.
O Coco de Tebei é cantado por mulheres e dançado por
casais. Não utiliza instrumentos e a base rítmica é marcada
pela pisada dos dançadores. A sonoridade que resulta do
canto, somada ao ritmo da pisada, nos remete, de certa maneira, a uma ritualística indígena, que
se caracteriza pelo contraste de timbre entre o metal das vozes femininas e o som seco da pisada
no chão, e pela ausência de nuances em cada um dos elementos. Também faz parte da memória
do grupo a cantoria do rojão, associada ao uso da enxada na preparação da terra para o plantio.
O grupo é formado pelas cantadeiras Maria do Carmo de Jesus, Nivalda Rosa Gomes do Nascimento e
Maria Nazaré Nunes dos Santos, e pelos dançadores José Lira dos Santos e Janaína Maria dos Santos,
Edna Nivalda do Nascimento Silva e Agnaldo José da Silva, Genivaldo Lira dos Santos e Edilane dos
Santos.

30/06 | 20h | Teatro | 1 L de leite UHT | Livre |
Informações: (66) 3411-1491/1484 - ehill@sescmt.com.br

SONORA BRASIL – SAMBA DE PAREIA DA MUSSUCA (SE)
O povoado de Mussuca ca no município de Laranjeiras, a 23
km de Aracaju (SE). É uma comunidade de emanescentes
quilombolas que se empenha para manter as tradições
herdadas de seus antepassados, como a dança de São Gonçalo
e o samba de pareia. A pesca e a cata de crustáceos, como o
caranguejo e o sururu, são atividades econômicas tradicionais
que envolvem muitas famílias, e se desdobram em uma
culinária atraente que contribui para o desenvolvimento da
economia local.
O samba não se caracteriza como um folguedo, mas apresenta dança coreografada e trajes
padronizados. As letras das músicas fazem alusão a situações do dia a dia, normalmente com
muita irreverência.
O grupo é liderado por uma mestra, dona Nadir, o que é raro nos grupos de tradição, em que as funções
de liderança normalmente cabem aos homens, e conta também com a participação de Mangueira
(Acrisio dos Santos), Carmélia dos Santos, Elenilde da Silva, Maria Edenia dos Santos, Maria Ednilde
dos Santos, Cecé (Maria José dos Santos), Maria Lucia Santos, Maria Luiza dos Santos, Maria José dos
Santos e Normália dos Santos.

01/07 | 20h | Teatro | 1 L de leite UHT | Livre |
Informações: (66) 3411-1491/1484 - ehill@sescmt.com.br
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NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA EM ARTES CÊNICAS
BATE PAPO COM EVERTON BRITO (MT)
Nesse bate papo, Everton Britto trará para o bate papo toda sua experiência em Cênicas e
também um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido na capital de Mato Grosso
através d'O Levante, coletivo formado por 4 companhias de teatro, que viram no coletivo
uma oportunidade de revolucionar a cena artística em Cuiabá.

04/06 | 19h | Teatro / Foyer | Gratuito | 14 anos

CURSO DE TEATRO - MÓDULO 2 - COM EVERTOR BRITTO
O módulo 2 do curso de teatro trabalhará Interpretação
para cena, abordando variadas vertentes de composição/criação para a cena, buscando uma atuação viva em
consonância com as práticas do teatro contemporâneo.
Os participantes terão contato com técnicas que
possibilitam um processo de criação e descoberta
individual e coletiva, com ênfase na interpretação. Neste
processo os participantes farão uma imersão na
construção do discurso, na potencialidade da presença cênica a partir da ótica do atorcriador.
Everton Britto tem experiência na área de Artes, com ênfase em Teatro, atuando principalmente
nos seguintes temas: interpretação teatral, improvisação teatral, poéticas da cena, design de luz,
produção cultural e cenogra a. Sua experiência teatral teve início em agosto de 1998, na cidade
de Cuiabá-MT, integrando o núcleo de teatro do IFMT, “Pessoal do Ânima”. Ainda em Cuiabá,
participou das companhias teatrais “Confraria dos Atores” e “Crápula de Teatro”. É idealizador e
produtor do coletivo O Levante em Cena, que ocorre em Cuiabá.

Primeira Etapa: 05/06 a 07/06 / Segunda Etapa: 26/06 a 28/06 | 19h às 22h | 14 anos |
Trabalhador do Comércio: R$ 10,00 / Público Geral: R$ 20,00

SESC ITINERANTE - PRAÇA BAIRRO BURITI
O Sesc Itinerante vai até a praça do bairro Parque Residencial Buriti para uma tarde de
o cinas e exibição de cinema ao anoitecer para o público presente.
A ação se inicia às 16h e vai contar com o cinas culturais, contação de histórias, atividades
recreativas e exibição do lme “O Lobo em Pele de Cordeiro”.
As atividades são livres, gratuitas e abertas a toda comunidade.

23/06 | 16h às 20h | Praça do Bairro Parque Residencial Buriti | Gratuito | Livre

NUCLEO SESC DE CINEMA - OFICINA ECO LAB
COM GUILHERME KOMINAMI (MIRANTE LAB- SP)
A o cina Eco Lab tem como objetivo apresentar um
processo artesanal de reciclagem de plástico em pequena
escala, inspirados pelo movimento maker, por meio de
máquinas como: injetora, moedora e fresadora CNC;
Apresentar os moldes impressos e fresados e peças
recicladas como carrinhos, prédios e barcos de brinquedo.
Guilherme Kominami é graduado em computação,
trabalhou por 15 anos com desenvolvimento de software em
grandes empresas como Serasa e Tecban e sempre teve uma vida paralela no mundo da
animação, história em quadrinhos, ilustração e games. Em 2015, fundou o Mirante Lab para
colocar em prática seus sonhos e unir seus conhecimentos de tecnologia com sua paixão pela arte.
Se especializou em fabricação digital e design e criou bonecos articulados e drones de brinquedo
com os mais variados materiais, de recicláveis a impressão 3D. É um pesquisador ferrenho e seu
atual objeto de estudo é a criação de máquinas de baixo custo para reciclagem de plástico.

26 a 29/06 | 19h às 22h | Insc. 01 L de Leite UHT | 16 anos

RECREAÇÃO
NOITE DE LAZER
Ÿ

08/06
ESPECIAL NOITE NORDESTINA - COM WESLEY OLIVER E BANDA
Com a apresentação de Quadrilha Pro ssional do Grupo Levanta Poeira

Ÿ

15/06
ESPECIAL NORTE-NORDESTE - COM JASON MATOGROSSO
Com a apresentação de Quadrilha Pro ssional do Grupo Caipira Unidos

Ÿ

22/06
ESPECIAL LUIZ GONZAGA E DOMINGUINHO - COM WESLEY OLIVER E BANDA

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

ARTESANATOS FEITOS COM EVA E GARRAFA PET
(JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS)
14/06 | 14h às 17h | Deck (ao lado da piscina) | Gratuito | Livre
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semana da

Pe ra lti c e
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.

05/07/2018 (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.

06/07/2018 (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

ATIVIDADES FÍSICAS
FAIXA ETÁRIA
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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
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PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL

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

MUSCULAÇÃO

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

17 anos acima

3ª e 5ª

06h e 18h10

R$ 40,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

3ª e 5ª

08h e 14h

R$ 16,00

R$ 37,00

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

PERÍODO

HORÁRIOS

TRAB. COMÉR.

PÚBLICO GERAL
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VIOLA DE ARCO (ORQUESTRA)

13 a 59 anos

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

VIOLONCELLO

VIOLINO

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

CURSOS PCG (PLANO DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE)
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

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.

UNIDADES DO SESC
Centrais de Atendimento em Cuiabá:
Arsenal: 65 3611-0550 | Galdino: 65 3313-8901 | Porto: 65 3611-0710
Central de Atendimento em Rondonópolis: 66 3411-1450

Cuiabá

Barão de Melgaço

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

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

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

Juscimeira

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

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

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

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

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

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

www.sescmt.com.br

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

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

Ler Cáceres

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

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

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

