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ARSENAL

APRESENTAÇÕES
PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
LOOPING: BAHIA OVERDUB, COM FELIPE DE ASSIS, LEONARDO
FRANÇA E RITA AQUINO (BA)
Festa, dança e política. As festas de largo de Salvador e
suas contradições são a paisagem predominante de
Looping: Bahia Overdub, espetáculo que emerge do
encontro entre pensamento sonoro e pensamento
coreográ co. Looping constitui um estudo do tempo:
repetição e acumulação. Movimentos de tensão e
distensão da cultura, através de procedimentos que
organizam sonoridades, corpos e espaços. Assim como
nas ruas, o que está em jogo são arranjos coletivos através de uma participação estéticopolítica.
Duração: 90 minutos

03/05 | 20h | Salão Social, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 16 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

ABERTURA PALCO GIRATÓRIO
FESTOU NO PALCO GIRATORIO
Após a festa baiana, o ritmo giratório segue no
Jardim com as atrações Bloco de Carnaval
Império Casa Nova, Flor Ribeirinha,
Berimbrown Soul e... você na pista!

03/05 | 21h30 | Jardim, Sesc Arsenal | 16 anos
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PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
FÁBRICA DE BRINCADEIRA, COM CIA FACES TEATRO (MT)
Cansado da insistente perseguição de Mila, Pedro e Felipe
o excêntrico Senhor Bigode permite que eles conheçam a
sua fábrica, localizada num lugar que ninguém sabe onde,
e acabam embarcando em uma incrível viagem por uma
fábrica responsável por produzir as brincadeiras e causos
e espalhá-los pelo mundo. Nesse mágico musical, cheio de
cores, ritmo e luz, não esqueça de pegar seu guarda-chuva
e sonhar.
Duração: 80 minutos

04/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 10 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
RAMAL 340: SOBRE A MIGRAÇÃO DAS SARDINHAS OU PORQUE AS
PESSOAS SIMPLESMENTE VÃO EMBORA, COM COLETIVO ERRÁTICA (RS)
Este espetáculo trama seis histórias envolvendo pessoas
espalhadas no espaço e no tempo do mundo, pessoas
ligadas pelo movimento, pelo desejo, pela falta ou
simplesmente pela completa incompreensão da própria
experiência. Um homem espera pelo pai na plataforma da
estação de trem, outro arruma as malas enquanto sua
mulher as desarruma, outra mulher não dorme por causa
de um sonho e ainda outra segue para o outro lado do
mundo atrás de alguém que lhe escreveu uma carta. Tudo acontece enquanto um homem
caminha sem parar atrás da lha e outro foge atormentado por uma imagem de trinta anos
atrás. São narrativas que não são causas ou consequências umas das outras; concorrem no
tempo e no espaço e se atravessam na cena em movimento constante.
Duração: 80 minutos

05/05 | 20h | Cine Teatro Cuiabá | 02 Litros Leite UHT | 16 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
OS CAVALEIROS DA TRISTE FIGURA,
COM GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA (SE)
Este espetáculo é resultado do encontro cênico do Grupo
Boca de Cena e seus colaboradores com a literatura de
Miguel de Cervantes. Livremente inspirado em Dom
Quixote de La Mancha, a história que se pretende retratar
extrapola a literatura e se contamina por toda a realidade
circundante, em forma de sonho (ou delírio). Neste Dom
Quixote, denominado Os cavaleiros da triste gura, um
grupo de atuadores, em praça pública, insiste em
instaurar suas histórias. Desfazendo-se e reinventando-se a cada golpe, permeados por
loucuras e delírios, alimentam um desejo excêntrico, cada vez mais desacreditado:
transformar o mundo!
Duração: 60 minutos

06/05 | 18h | Parque das Águas, Cuiabá | Livre

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ELEFANTE, COM CIA FACES TEATRO (MT)
Uma mulher é violentada por um grupo de homens, mas
são os homens que julgam a inocência da mulher.
Enquanto a vítima pede socorro é coloca em discussão a
sua maneira de se vestir, de se comportar e, até mesmo, as
condições em que se encontrava no momento do ataque.
Elefante surge através de pesquisa sobre casos reais de
estupro e sua repercussão nas redes sociais.
Duração: 60 minutos

06/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 16 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência
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PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ANDARILHOS DAS ESTRELAS, COM GRUPO TIBANARÉ (MT)
“Andarilhos das Estrelas” é um cortejo cênico musical,
especialmente produzido para rua e espaços não
convencionais. Propõe levar o jogo cênico para os
transeuntes através da energia dos atores brincantes, que
compõe cenários imaginários e festivos da representação
poética, proporcionando uma ação exclusiva de
sensações, identi cações e re exões. O teatro de hoje não
é o mesmo de amanhã, literalmente isso acontece nesta
obra aberta, que surpreende o público em qualquer hora e lugar, desarmando a urbanidade com o encontro, poesia, cantos populares e dança.
Duração: 60 minutos

08/05 | 20h | Praça Cultural, Bairro Pedra 90 | Livre

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
P'S, COM TRAPIÁ CIA TEATRAL (RN)
No livro Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe,
minha irmã e meu irmão, Michel Foucault descreve e
analisa um caso real de parricídio acontecido na primeira
metade do século XIX. Inspirado na obra de Foucault, este
espetáculo de Gregoy Haertel traz para uma vila do sertão
nordestino a história de P, jovem que assassina
brutalmente alguns familiares seus. Focando nas intensas
contradições do personagem e passando por momentos
que vão desde a sua infância até o seu suicídio, o texto procura trazer à tona o homem além
do seu ato, não com o intuito de explicá-lo e diminuir a gravidade do que fez, mas com a
vontade única de nos aproximar dele e, com isto, talvez também nos aproximar de nós
mesmos. P's coloca em discussão a memória, a psiquiatria, a justiça e o amor desmedido.
Duração: 57 minutos

09/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 14 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
CUCO – A LINGUAGEM DOS BEBÊS NO TEATRO,
COM CIA CAIXA DE ELEFANTE (RS)
As fronteiras do tempo, das formas e dos sentidos se intercambiam
entre o real e o imaginável, entre o possível e o surreal. Essa é a
atmosfera criada pelo espetáculo, como um jogo entre o esconder
e o revelar, em meio a experiências lúdicas e estéticas dos bebês. A
brincadeira ccional de criar e dar sentidos assume formas
diversas, como um ninho e uma cama acolchoada, num espaço
que acolhe fantasias, surpresas e tudo o que é percebido e
colecionado a cada momento pela sensibilidade das crianças
pequenas.
Duração: 60 minutos
*Recado especial: Pais/responsáveis com seus bebês de 06 a 03
anos são essenciais para o espetáculo acontecer*

10/05 | 19h | Salão Social, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | Livre |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
O CRIVO, COM ATELIÊ DO GESTO (GO)
Dois homens criam relações que só se revelam à medida
que atravessam suas estórias – o Sertão – ao som
fazendeiro, de galo cantando, vento batendo em meio a
folhas das árvores. Nesse atravessamento, diálogos e
contatos são travados entre os dois, para mergulharem
juntos em busca do que muda e do que permanece em
cada um, na descontinuidade do tempo, onde o meio se
faz m e o rio escorre em corpos físicos até a exaustão de
ser quem se é: entre o nada e alguma coisa, a mais ín ma e completa condição do ser
humano, numa dramaturgia de mistério, convivência e comoção. Inspirado na obra
Primeiras Estórias, do escritor João Guimarães Rosa.
Duração: 45 minutos

11/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | Livre |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência
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PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
CONCERTO EM RI MAIOR, COM CIA DOS PALHAÇOS (PR)
Esta comédia musical surgiu em 2005 a partir de jogos de
improvisação do palhaço com a música. O maestro e
palhaço Wilson Chevchenco, de origem russa, apresenta
um concerto e, já que não fala português, conta com a
ajuda de seu el amigo Sarrafo, para ser compreendido
pela plateia. O concerto conta ainda com um coral,
integrado pelo público. O espetáculo tem muita música –
com vários instrumentos, como piano, violão, acordeom,
gaita, castanholas e harmônica –, dança, improvisação e participação da plateia.
Duração: 70 minutos

12/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | Livre |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
PARA MENORES, COM ELKA VICTORINO (MT)
As experiências da bailarina Elka Victorino, como professora de
dança no Sistema Socioeducativo de Cuiabá, impulsionaram o
processo de construção do espetáculo de dança contemporânea/performance “Para Menores”. A imersão em uma “cultura de
cadeia” possibilitou a criação de uma rede de relações entre os
corpos da bailarina e dos adolescentes encarcerados, num
processo rico em afectose contaminações. O ambiente de
con itos, a tensão de uma prática relacional, produziram faíscas
para a criação em dança. Momentos desse processo, fagocitados,
digeridos e transformados em alimento para a produção de
partituras coreográ cas, aparecem como pontos da memória na
dramaturgia. Um processo antropofágico, no qual a bailarina se alimentou da cultura
daqueles jovens, ampliou o território da auto cção, mudando para a cena, o que antes
habitava em jaula.
Duração: 60 minutos

13/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 16 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
CLAKE, COM CIRCO AMARILLO (SP)
Espetáculo cômico que evidencia o trabalho da dupla
Esteban Hetsch e Pablo Nordio como palhaços excêntricos musicais. Sequências de gags clássicas são combinadas com a linguagem contemporânea da dupla e resultam
num espetáculo de palhaçaria física e musical. Uma
interessante experiência de sonoridades e circo que
diverte o público de todas as idades.
Duração: 50 minutos

15/05 | 17h | Praça Alencastro, Centro Cuiabá | Livre

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
COMO MANTER-SE VIVO?, COM FLÁVIA PINHEIRO (PE)
Este espetáculo investiga a urgência de permanecer em movimento como um procedimento de sobrevivência. Um questionamento
de como nos relacionamos com a imaterialidade da proposta pela
interface dos dispositivos e a certeza da nossa impermanência.
Como continuar em movimento? Como resistir ao desequilíbrio e
à instabilidade da existência? Como persistir no tempo? Uma
prática circular que, por não desistir, sucumbe a falha eterna e
inerente da matéria. A certeza de que este momento nunca mais
vai se repetir e que talvez fosse melhor se não estivéssemos aqui.
Duração: 50 minutos

15/05 | 20h | Salão Social, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | Livre |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência
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PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ENTREPARTIDAS, COM TEATRO DO CONCRETO (DF)
Início da noite, a cidade se move como um complexo
organismo. É hora do embarque! O público toma um
ônibus e viaja pelas ruas da cidade onde conhece diversos
personagens que se equilibram no o do tempo,
lembrando-nos que a vida é feita de encontros e instantes.
Um espetáculo que fala, sobretudo, daquilo que é
efêmero, chegadas e partidas, saudades, desejos,
possibilidades, vida e morte. A viagem pela cidade como
pretexto para viajar pelas ruas de si mesmo. Este espetáculo é resultado de dois anos de
pesquisa do Teatro do Concreto sobre o tema “amor e abandono na sociedade contemporânea” e foi agraciado com os prêmios de melhor espetáculo, direção, dramaturgia e ator no
Prêmio Sesc do Teatro Candango 2011.
Duração: 165 minutos
**Espetáculo itinerante com público limitado

16/05 | 19h | Orla do Porto (embarque próximo a praça), Cuiabá | Livre | Retirar ingressos
com uma hora de antecedência | Público restrito (30 lugares no ônibus) | Espetáculo
itinerante

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
MAGIA, COM CIA TEATRAL TURMA DO BIRIBINHA (AL)
Produzir e dirigir um lme sem elenco e sem dinheiro? Só
se for com magia. E assim começa a saga de um palhaço
que é contratado para este desa o. Sem a mínima
condição, mas também sem poder abrir mão desta
oportunidade, Biribinha usa velhos truques de mágica
aprendidos no circo para fazer o lme e tentar colorir
mais uma vez a sua vida, que estava meio sem cor. Nesta
jornada, ele descobre que é dentro de si, mais precisamente em seu coração, que está a verdadeira fonte da transformação. Descobre que o amor, o
riso, a fé e as brincadeiras podem levá-lo a uma jornada cheia de surpresas, divertidos
momentos em que o público atua como elenco e o ajuda a vencer este grande desa o.
Duração: 50 minutos

17/05 | 19h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | Livre |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
FAUNA, COM GRUPO QUATROLOSCINCO – TEATRO DO COMUM (MG)
“Ei, você me conhece? Posso me aproximar? Eu sou só
um animal vivo.” Nesta peça-conversa, dois atores
convidam o público a explorar a dimensão política dos
afetos. Corpos e discursos se misturam e se confundem
para desconstruírem identidades pessoais e coletivas.
Estreado em 2016, Fauna rompe a narrativa tradicional,
atenuando os limites físicos entre palco e plateia e criando
um circuito de situações que levam o espectador para
dentro da cena. Referenciada pela obra O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e
o m do indivíduo, do lósofo Vladimir Safatle, a peça discute temas como violência,
desejo, liberdade, con ssão e desamparo.
Duração: 80 minutos

17/05 | 20h | Salão Social, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 16 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
EU SEM VOCÊ NÃO SOU NINGUÉM,
COM CIA TEATRAL TURMA DO BIRIBINHA (AL)
Comédia circense com toques de melodrama, misturando
elementos do teatro de animação com a boa palhaçaria clássica. O
texto, que se equilibra entre o ridículo e o sublime, trata dos
questionamentos de um ator sobre quem é mais importante: sua
pessoa ou sua obra. Isso é contado através da estória de um
palhaço que sai do corpo de seu criador e se transporta para o
corpo de um boneco. A partir daí, os dois travam uma divertida
disputa para provar quem é melhor no picadeiro
Duração: 60 minutos

18/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 12 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência
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PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
AS MULHERES DO ALUÁ, COM O IMAGINÁRIO (RO)
Mulheres de diferentes épocas que foram condenadas,
num período em que o pensamento-homem é que
determinava a condição de cada uma delas. Com histórias
marcadas pelas violências e pelas di culdades
enfrentadas em um ambiente hostil e opressor do passado
na Amazônia. Uma investigação cênica que coloca em
foco a relação de gênero e o universo feminino. Quem são
essas mulheres?
Duração: 60 minutos

19/05 | 19h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 14 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
SEGUNDA PELE, COM COLETIVO LUGAR COMUM (PE)
Quantas peles habitam nosso corpo? Pelo, casca, casa,
cidade, olhar, pudor, prazer, cortes, avessos, toques,
sorrisos, sons, leite, vento, chuva, memórias. Este
espetáculo leva para cena corpos em troca de peles, em
transformação, em desnudamentos. Movimentando
entendimentos sobre a diversidade de corpos, pelas
in nitas possibilidades do ser, e por tudo que ainda
precisa ser discutido sobre padrões vigentes em nossa
sociedade. Nessa ambientação de peles que escamam ao longo da cena, revelam-se
histórias, corpos e experiências de vida das quatro dançarinas do elenco. Em 2016, numa
recriação coletiva, Segunda Pele reestreou de roupa nova, com novas vestes e novos
desnudamentos em cena, ampliando o mergulho experimentado na montagem anterior.
Duração: 70 minutos

19/05 | 20h | Salão Social, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 16 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
A SALTO ALTO – ENTRE GENTILEZAS E EXTERMÍNIOS,
COM CIRCO NO ATO (RJ)
Entre gentilezas e extermínios, este espetáculo circense conta a
história de sete pessoas que, ao terem acesso a outra maneira de
viver, se despem de suas experiências para vestir essa outra
realidade. O enredo se desenrola a partir do tensionamento entre
um ambiente formal e re nado e personagens que, em sua
essência, carregam a irreverência de quem precisa se reinventar e
ressigni car a vida a cada instante. A fábula romântica da
Cinderela é satirizada em meio a críticas ao consumismo
desenfreado da nossa sociedade.
Duração: 50 minutos

20/05 | 19h | Jardim, Sesc Arsenal | Livre

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ELES NÃO USAM TÊNIS NAIQUE, COM CIA MARGINAL (RJ)
Ambientado em uma favela do Rio de Janeiro, este
espetáculo narra o reencontro de um pai e uma lha que
não se viam há muitos anos. Ele foi tra cante nos anos
1980, quando o comércio ilegal de drogas ainda
mantinha um vínculo moral com a comunidade. Ela é
uma jovem tra cante nos dias atuais. O espetáculo gira
em torno de um embate ideológico entre os dois
personagens, representados em cena por quatro atores
que se alternam sucessivamente nos dois papeis, num jogo cênico em que nenhuma
posição é xa e onde a cção está sempre sob o risco da realidade.
Duração: 75 minutos

20/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 14 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência
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PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
DANÇA ANFÍBIA, COM CIA DOS PÉS (AL)
A metáfora lançada por Gilberto Freire, de ser “a gente alagoana
uma gente anfíbia”, é o ponto de partida deste espetáculo.
Pensamos num ser anfíbio como aquele que, mais que sobreviver
em um ambiente, cria condições de criação e se faz nesse
ambiente, reinventando-se em meio a processos adaptativos.
Dança anfíbia propõe um mergulho nas possibilidades evolutivas
que a vontade de criar é capaz de gerar, entendendo o processo de
criação em dança como um processo adaptativo. Este processo
implica em lançar-se nos riscos das descobertas, dos devires e das
relações, admitindo as ambiguidades, ambivalências e contradições humanas como potencias de inventividade.
Duração: 50 minutos

22/05 | 20h | Salão Social, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 18 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ANIMO FESTAS, COM LA CASCATA CIA CÔMICA (SP)
O universo do palhaço é personi cado na sombria gura de Klaus,
que narra suas memórias em festas infantis. Klaus sobrevive de
performances em festas infantis e narra suas memórias no
submundo desses eventos, ao som de rock, música francesa e
trilhas infantis dos anos 1980. O paulistano Marcio Douglas,
criador da La Cascata Cia. Cômica, encarna o anti-herói da
palhaçaria. Esse freakshow de humor ácido re ete sobre questões
como o valor do trabalho artístico, a felicidade e a sobrevivência.
Duração: 50 minutos

23/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 18 anos |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
DESASTRO, COM NETO MACHADO (BA)
É como se os personagens de Star Wars dançassem ao som
de David Bowie num episódio dos Power Rangers.
Voltada, principalmente, para crianças e adolescentes,
Desastro é uma coreogra a neon, uma ideia de futuro
inventada no passado, um universo construído a partir de
um vômito de luz, tão apoteótico quanto um strobo
forjado com o interruptor do quarto. Uma peça ao som de
versões do hit Space Oddity de Bowie sobre um tal de
Major Tom, numa viagem rumo ao desconhecido. Desastro é dança, mas não exatamente
uma coreogra a com passos no ritmo da música. É teatro, mas sem apego a uma história
com início, meio e m. É um concerto de rock'n roll, mas sem banda nem cantor. Desastro
é o poder de dar luz a novos mundos.
Duração: 50 minutos

24/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | Livre |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
KODAK, COM NETO MACHADO (BA)
Esta é uma peça cheia de mistura: tem dança, tem teatro,
tem cinema, tem herói, tem monstro, tem ninja, tem
mangá, tem história em quadrinho, tem rosa, tem azul,
tem movimento, tem ação, tem robô, tem gente, tem
gigante, tem barulho, tem silêncio e, agora, tem você! Em
cena, cem caixas de arquivo coloridas constroem um
mundo de plástico onde nada é feito para durar. Um
espetáculo feito como peças de Lego que não segue as
instruções da caixinha. A peça coloca o universo infantil geralmente associado aos garotos
para dançar. Em vez da bailarina cor-de-rosa, quem dança em Kodak são outros imaginários que se confundem, se distorcem e se transformam.
Duração: 50 minutos

25/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | Livre |
Retirar ingressos com uma hora de antecedência
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PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
FARINHA COM AÇÚCAR OU SOBRE A SUSTANÇA DE MENINOS E
HOMENS, COM COLETIVO NEGRO (SP)
Na "peça-show", busca-se uma relação íntima com o
público por meio da palavra falada e cantada e, para isso,
utiliza-se da construção poética da presença cênica:
paisagens sonoras e imagéticas se materializam por meio
do ato de contar, expor, celebrar, re etir e dialetizar a
experiência de ser homem negro na urbanidade
periférica. A obra é também tributária ao legado dos
Racionais MC's.
Duração: 90 minutos

26/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 16 anos |
Retirar ingressos com 01 hora de antecedência

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
O PIRATA E DEUS, COM THEATRO FÚRIA (MT)
Um capitão pirata navega cruel e impune graças à inocência de
seu irmão gêmeo siamês. Mas com a chegada do Dr. Z, esta
situação se camba: Ele agora pode separar o inocente do culpado!
Quem poderá safar o capitão e mantê-lo na impunidade.
Duração: 50 minutos

27/05 | 20h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT | 12 anos |
Retirar ingressos com 01 hora de antecedência

OFICINAS
PALCO GIRATÓRIO - OFICINA
LOOPING E OVERDUB:
PENSAMENTO SONORO E PENSAMENTO COREOGRÁFICO.
MINISTRANTES: FELIPE DE ASSIS, LEONARDO FRANÇA E RITA AQUINO
O cina de criação a partir dos procedimentos
desenvolvidos no processo de construção de Looping
Bahia Overdub – repetição e acumulação – em arranjos
coletivos. São realizadas práticas de sensibilização e
expansão da escuta, laboratório de criação e composição
de movimentos e sonoridades.
Público-alvo: artistas e estudantes interessados em
dança, teatro, música e performance
*O cina com certi cação

05 e 06/05 | 14h às 18h | Salão Social, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT |
Solicitar link de formulário de inscrição no e-mail: maguiar@sescmt.com.br

PALCO GIRATÓRIO - OFICINA
O SOM NA CENA. - MINISTRANTES: AGLAILSON SOUSA FRANÇA E
EMANUEL ANDERSON DE SOUTO VERÍSSIMO
A proposta consiste em demonstrar na prática como se
confeccionar instrumentos de materiais diversos e como
os mesmos podem ser utilizados na cena teatral para
realização de trilha sonora original e ao vivo. Algumas
cenas do espetáculo P's serão utilizadas para exempli cação do processo. Público-alvo: artistas em geral *O cina com certi cação

10 e 11/05 | 14h às 18h | Sala Dança, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT |
Solicitar link de formulário de inscrição no e-mail: cborges@sescmt.com.br
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PALCO GIRATÓRIO - OFICINA
ATUAÇÃO E ESPAÇO URBANO
MINISTRANTES: MICHELI SANTINI, NEI CIRQUEIRA, FRANCIS WILKER E
GLEIDE FIRMINO
Workshop que tem como objetivo compartilhar
procedimentos de criação do Teatro do Concreto,
especialmente aqueles voltados para a relação entre a
atriz/ator/performer e a cidade. Um percurso que
pretende explorar e relacionar materiais biográ cos dos
participantes em jogo com a arquitetura, os uxos e
aspectos históricos da cidade.
Público-alvo: atores, atrizes, estudantes de teatro e
demais interessados
*O cina com certi cação

12 e 13/05 | 14h às 18h | Salão Social, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT |
Solicitar link de formulário de inscrição no e-mail: cborges@sescmt.com.br

PALCO GIRATÓRIO - OFICINA
TROCAS MARGINAIS - MINISTRANTES: ISABEL PENONI
Esta o cina será um espaço de transmissão e exercício de
uma rotina de treinamento físico e preparação de ator, e
também de um conjunto de dispositivos de pesquisa e
criação, desenvolvidos e acionados ao longo dos mais de
dez anos de trabalho continuado da Cia Marginal. Os
encontros incluirão: exercícios sobre a dilatação dos
sentidos, da presença, da atenção e da capacidade
expressiva dos participantes; propostas de improvisação
que estimulem o ator a transitar entre mundos e tempos reais e ccionais; exercícios de
composição cênica e dramatúrgica que explorem diferentes possibilidades de fabulação e
ccionalização a partir de documentos "reais".
Público-alvo: estudantes, pesquisadores e pro ssionais das artes cênicas
*O cina com certi cação

18 e 19/05 | 14h às 18h | Escola Pedra 90 | 02 Litros Leite UHT |
Solicitar link de formulário de inscrição no e-mail: cborges@sescmt.com.br

PALCO GIRATÓRIO - OFICINA
CASCATAS CÔMICAS - MINISTRANTES: SILVIA MOURA
Visa proporcionar aos participantes o treinamento gestual cômico
através de suas cascatas e claques para construção de repertório
individual do palhaço.
Público-alvo: atores, palhaços e interessados em geral (a partir
dos 16 anos)
*O cina com certi cação

22/05 | 13h às 19h | Teatro, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT |
Solicitar link de formulário de inscrição no e-mail:
cborges@sescmt.com.br

PALCO GIRATÓRIO - OFICINA
OFICINA DE SUPER PODERES
MINISTRANTES: JORGE ALENCAR E NETO MACHADO
Quais heróis você monta diariamente para que seja
possível seguir? Quais superpoderes, sensibilidades,
armas, ferramentas, táticas, mutações, incorporações
você realiza para continuar se movendo? Quando dói ser
você? Quando é prazeroso ser você? Onde está a
vulnerabilidade? Quando a fragilidade se torna potência e
vice-versa?
Público-alvo: Interessados em trabalhar em arte para
crianças (artistas, professores, educadores etc.), na qual são abordadas as questões citadas,
articuladas a processos criativos para crianças e adolescentes.
*O cina com certi cação

22/05 | 15h às 19h | Sala Dança, Sesc Arsenal | 02 Litros Leite UHT |
Solicitar link de formulário de inscrição no e-mail: cborges@sescmt.com.br e
maguiar@sescmt.com.br
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PENSAMENTO GIRATÓRIO
PALCO GIRATÓRIO - PENSAMENTO GIRATÓRIO
COMO FAZER JUNTOS: EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS, PROCESSOS
FORMATIVOS E PROJETOS CURATORIAIS
Os artistas propõem uma re exão sobre arte participativa, práticas de colaboração e
possibilidades de mediação entre artistas e públicos. Estas questões, presentes no
espetáculo Looping: Bahia Overdub, se expandem para um debate mais amplo, que
perpassa experiências artísticas, projetos curatoriais e processos de formação.

04/05 | 18h | Núcleo de Memória e Pesquisa em Artes Cênicas, Sesc Arsenal | Livre

PALCO GIRATÓRIO - PENSAMENTO GIRATÓRIO
UMA REFLEXÃO SOBRE O GÊNERO FEMININO NA PRODUÇÃO
TEATRAL NA AMAZÔNIA – A MULHER NA CENA
As artistas, mulheres que integram o elenco do espetáculo “As Mulheres do Aluá”, irão
expor seus pontos de vista a respeito do tema em questão.

20/05 | 18h | Núcleo de Memória e Pesquisa em Artes Cênicas, Sesc Arsenal | Livre

PALCO GIRATÓRIO - PENSAMENTO GIRATÓRIO
SOBRE AS TONALIDADES PERIFÉRICAS
A partir da experiência de ser negro nas periferias do Brasil, o Coletivo Negro propõe uma
re exão sobre o extermínio físico e simbólico da juventude negra, compartilhando noções
e conceitos de racismo, escravidão, etnia e raça. Também interessa ao grupo abordar a
utilização da música na obra Farinha com Açúcar... e a relação com o repertório dos
Racionais Mcs.

27/05 | 18h | Núcleo de Memória e Pesquisa em Artes Cênicas, Sesc Arsenal | Livre

ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO TRAJETÓRIA,
30 ANOS DA PINTURA DE VALQUES PIMENTA
A exposição Trajetória convida o público a emergir no universo da
“Art Naif”.
Valques produziu a sua primeira obra aos 06 anos de idade e
possui hoje em sua trajetória artística premiações no Salão Jovem
Arte Mato-grossense em 2002, seleção para três edições da Bienal
Naïfs de São Paulo, em 1998, 2006 e 2010, participação na
exposição “Novas Aquisições 2012/2014 – Coleção Gilberto
Chateaubriand”, no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de
Janeiro (RJ) e exposições internacionais, na King's College
Campus/2014, em Londres, na Inglaterra, e, atualmente, no
Festival Mundial de Arte Naïfs na Polônia.
Na sua mostra o artista extrapola o cenário das zonas rurais já retratadas de forma tão
peculiar, e a partir de suas cores e formas passeia na arquitetura e ores das cidades
europeias atraindo o público a se encantar com a singeleza da arte “NAIF”.

Até 28/05 | Ter. a Sáb. das 13h às 23h 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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LIFE PAINT
PINTURA AO VIVO COM O ARTISTA VISUAL ADRIANO FIGUEIREDO.
O artista visual Adriano Figueiredo irá realizar uma performance
(pintura ao vivo com interação do público) apresentando a sua
nova fase, Deusas Brasileiras.
Em “Deusas Brasileiras”, o artista por meio das cores e formas
exalta toda a potência do universo feminino.
"Mas Anacardium quando recebe em seus ramos o carinho da brisa,
quando nela buscam refúgio os pássaros que cantam e bicam seus
frutos, as aves tornam sua estrutura uma espécie de terceira dimensão
para a concepção e manipulação dos frutos. Eis então que de sua
elegância, de sua macia doçura experenciada em cajus amarelos e
vermelhos a deusa saboreia a semelhança de sua cordialidade com a
vida."
Trecho do texto de Marilia Beatriz Figueiredo Leite.
Mestre em Comunicação e Semiótica, ocupante da cadeira nº 2 da Academia Mato-Grossense de
Letras e professora aposentada da UFMT.

12/05 | 19h às 20h | Sesc Arsenal | Informações: (65) 3616-6901

DOMINGOS COM ARTE:
OFICINA “DO DESENHO À ILUSTRAÇÃO: NARRATIVAS DE RESISTÊNCIAS”
COM A ARTISTA PATY WOLFF
A o cina “Do desenho à ilustração: narrativas de
resistências” convida crianças e adultos a criar
ilustrações com narrativas alternativas ao modelo padrãoeuropeu, pela interpretação de modos de vida de povos
indígenas, afro-brasileiros e populares e suas resistências.
É um convite para a investigação sobre a relação
humanidade e natureza e entre a diversidade cultural,
trabalhando conexões, vivências e memórias. Serão
produzidas ilustrações experimentais sobre papel.

13 e 20/05 | 16h às 18h | 20 vagas | Inscrição pelo e-mail: kavila@sescmt.com.br |
Informações: 3616-6913/6932

CINEMA
25

CINESESC COM EMBAIXADA DA ALEMANHA
24 SEMANAS
(Anne Zohra Berrached, Alemanha, Drama, 2016,
103 min.)
Sinopse: O drama conta a história de uma mulher
grávida de seis meses que descobre que seu bebê foi
diagnosticado com Síndrome de Down e um problema no
coração. Diante de um dilema insolúvel, somente ela
poderá tomar uma decisão a respeito do futuro.

03/05 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 anos (Linguagem Imprópria e Angústia)

TERRAS
(Maya Da-Rin, Brasil, Documentário, 2009, 75min.)
Sinopse: Na fronteira tríplice entre Brasil, Colômbia e
Peru, as cidades gêmeas Letícia e Tabatinga formam uma
ilha urbana cercada pela oresta amazônica. As
delimitações territoriais se confundem nos corpos e rostos
de seus moradores. “Terras” acompanha o ritmo desse
lugar de encontro e passagem.

06, 11, 20 e 26/05 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 10 Anos (Consumo de Drogas e Nudez)

TERRA VERMELHA
(Marco Bechis, Brasil, Drama, 2008, 84min.)
Sinopse: Um grupo de índios vive em uma fazenda
trabalhando como escravos e ganham alguns trocados para
posarem como atração turística. Eles decidem reivindicar
suas terras de seus ancestrais por direito, começando um
grande con ito com os fazendeiros da região.

02, 12, 27 e 31/05 | 19h30 | Cinema | Gratuito |
14 Anos (Consumo de drogas, Relação Sexual, Exposição de Cadáver)
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CINESESC - DOCUMENTÁRIOS
O VALE DOS QUILOMBOS

(Chico Guariba, Brasil, Documentário, 2010, 40min.)
Sinopse: No interior do Vale do Ribeira vivem várias
comunidades de povos tradicionais. São indígenas,
caiçaras, quilombolas e pequenos agricultores tradicionais. O documentário conta um pouco da luta dos
quilombolas na região, uma história que começou há
mais de trezentos anos.

É O QUE EU PENSO, É O QUE EU VEJO

(Arto Cavalcanti, Brasil, Documentário, 2017, 25min.)
Sinopse: Três localidades e situações urbanas são
apresentadas. Moradores, lideranças comunitárias e
técnicos comprometidos com as lutas por direitos
revelam histórias de vida e de moradia, violações de
direitos, ameaças de remoção e precariedades (muitas
vezes não reconhecidas como tal) e trilham caminhos de
resistência.

NÃO REPARA A BAGUNÇA

(Luri Barcelos / Ciro Barros, Brasil, Documentário, 2017,
18min.)
Sinopse: O curta-metragem investiga as quatro faces do
dé cit habitacional na cidade de São Paulo. Ilustrado por
lutadores e lutadoras, personagens que vivem na rua, em
ocupações, cortiços e favelas. Recheado de estatísticas
sobre o problema da falta de moradia no país.

10, 19 e 24/05 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

CINESESC - DOCUMENTÁRIOS
OUTRO OLHAR – CONVIVENDO COM A
DIFERENÇA

(Renata Sette, Brasil, Documentário, 2015, 34min.)
Sinopse: O documentário conta a história de Charbel
Gabriel, um senhor de 60 anos que interage diariamente
com a família e a comunidade, e tem síndrome de Down,
em que a síndrome não limita seu convívio com a
comunidade, sua família e amigos.

USP 7%

(Daniel Mello / Bruno Bocchini, Documentário, 2015,
15min.)
Sinopse: Quatro relatos da luta contra o racismo
estrutural, passando por diferentes gerações e pontos de
vista. A mobilização em favor da implantação das cotas
raciais em uma das mais importantes universidades do
país.

05, 13, 17 e 25/05 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

CINESESC DEBATE
LIMPAM COM FOGO
(Conrado Ferrato / Rafael Crespo / César Vieira,
Brasil, Documentário, 2017, 84min.)
Sinopse: O documentário investiga os reais motivos por
trás da seletividade do fogo, e explora a relação entre
empresas do setor imobiliário e os vereadores que
participaram da CPI dos Incêndios em Favelas na Câmara
dos Vereadores de São Paulo.

18/05 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos (Violência e Conteúdo Impactante)
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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.

ABRIL E O MUNDO EXTRAORDINÁRIO
(Christian Desmares / Franck Ekinci, França, Animação,
2015, 105min.)
Sinopse: Em 1941, a França, ainda em um estado atrasado
de desenvolvimento, presa ao século dezenove e no período
das máquinas a vapor, é governada por Napoleão V. Durante
um período de 70 anos, uma coisa peculiar vem acontecendo:
cientistas franceses desaparecem misteriosamente sem que
ninguém saiba por qual motivo. As coisas mudam quando os
pais de Abril, dois cientistas, somem e a lha decide ir à
procura dos dois.

05 e 20/05 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

PORCO ROSSO
(Hayao Miyazaki, Japão, Aventura / Fantasia, 1994,
93min.)
Sinopse: Entre as duas guerras, caçadores de prêmios
ganham a vida lutando contra os piratas do ar que
aterrorizam o Mar Adriático. Um deles é Porco Rosso. Gina,
uma cantora e proprietária do Hotel Adriano, não desiste de
tentar convencê-lo de que vale a pena procurar a humanidade, mas Porco resiste a falar do passado e detesta o único
vestígio desses tempos.

06 e 19/05 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

O SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI
(Hayao Miyazaki, Japão, Aventura / Fantasia, 1990,
102min.)
Sinopse: Kiki é uma jovem bruxinha que acabou de
completar 13 anos. Segundo a tradição, todas as bruxas
devem sair de casa por um ano para aprender a viver por
conta própria. Então ela aprende a seguir em frente com sua
vida, apesar de todas as di culdades que possam surgir.

12 e 27/05 |17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

31 MINUTOS O FILME
Sinopse: Juanín é produtor no famoso noticiário de TV 31
Minutos. Ele é o último de sua espécie, uma raridade que
desperta o interesse de uma malvada colecionadora de
animais. Ela só precisa dele para completar sua exótica
coleção. Juanín acaba raptado e levado até o fantástico
castelo da vilã, onde são mantidos todos os animais de sua
coleção. A atrapalhada equipe do programa 31 Minutos irá
procurar pelo amigo e companheiro de trabalho, sem saber
que acabarão enfrentando um verdadeiro exército.

13 e 26/05 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

LITERATURA
OFICINA “NARRATIVAS EM QUADRINHOS”
A o cina tem como proposta a criação de uma narrativa em
quadrinhos e é dividida em dois módulos. No primeiro, discute-se o
tema, as expressões e o objetivo da narrativa. No segundo, incentiva-se
a composição de uma história em quadrinhos de, no mínimo, uma
página. Ao nal, haverá uma leitura coletiva e discussão sobre os
melhores métodos para a comunicação com os leitores.
Marcello Quintanilha é o mais importante quadrinista surgido no Brasil
nos últimos vinte anos. Seus álbuns têm recebido todos os tipos de prêmios,
têm sido publicados na Europa.. Iniciou sua carreira em 1988, tendo
colaborado com revistas e jornais entre Brasil, França, Estados Unidos e
Espanha. Autor de Salvador, Fealdade de Fabiano Gorila, Sábado dos meus
Amores, Almas Públicas, O Ateneu, Tungstênio (prêmio Polar, Angoulême
2016), Talco de Vidro e Hinário Nacional.

05 e 06/05 | 8h às 12h e de 13h às 17h | Laboratório da Palavra | Gratuito | 16 anos |
Inscrição na Fanpage e no site do Sesc MT.

CLUBE ARSENAL DE LEITURA:
TEMA: 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).

12/05 | 15h às 17h | Laboratório da Palavra | Gratuito
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CLUBE ARSENAL DE LEITURA
TEMA: POÉTICAS EMERGENTES DE RESISTÊNCIA
Se é real o clichê de que palavras gastas tornam-se
traiçoeiras a medida que seu uso corrente as afasta da
dimensão dos sentidos que podem produzir, evitá-las,
lançam-nas a um desuso se não mais, tão prejudicial.
Resistência, nesse sentido é uma palavra-risco. Resistência
enquanto capacidade de persistir, de lançar-se em
experimentação na busca de uma voz autônoma, direta,
sem mediação.
Investigar o cenário literário que se alinha a essa proposta,
diz respeito a vasculhar na polifonia produtiva, obras que se destacam pela audácia de existir,
pela potência de enfrentamento, pela coragem de assumir-se em crise e reinventarem-se.
Assim, no possível da criação, desbravar outros territórios em que diversos campos se
encontram e hibridizam.
Nesse aspecto, em âmbito nacional, nomes como Aline Bei trazem à tona a prática produtiva
de uma autora atriz que investiga a página como um espaço, assim como é o palco. A narrativa
com maestria na oralidade dá às personagens vozes verossímeis, singulares e seguras. O Peso
do Pássaro Morto, sua obra de estreia, recolhe essas características e leva ao leitor experiência
de acompanhar a duração da jornada da protagonista, cujo ponto inicial é seus 08 anos de
idade. Nesse trecho, a narração da trajetória corresponde ao e o repertório linguístico próprio
desse período. À medida que a personagem envelhece, é possível perceber sua maturação na
maneira como descreve seu caminho. | Mediação: Thereza Helena e Luiz Renato

22 e 29/05 | 19h30 às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito

MINICURSO: LITERATURA BRASILEIRA EM GRAPHIC NOVELS
A proposta deste curso é capacitar os docentes e demais interessados
na utilização, em sala de aula, de linguagens distintas como forma de
adentrar o universo da literatura brasileira, no caso a linguagem
verbo-visual das graphic novels. A partir de questões gerais sobre a
leitura de imagens e, em especial, sobre a leitura de quadrinhos e
graphic novels, serão apontados alguns caminhos para a análise de
narrativas da literatura brasileira que foram adaptadas a estas
linguagens, assim como sugeridas atividades que as coloquem em
diálogo com os textos de que derivam.
Professora: Maria Elisa Rodrigues Moreira:
É professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal do Mato Grosso, onde leciona disciplinas relacionadas ao campo literário e à

relação entre este e outros campos artísticos. Realizou seu doutorado em Literatura Comparada,
mestrado em Teoria Literária e bacharelado em Comunicação Social na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG).

08/05 | 18h às 22h | Laboratório da Palavra, Sesc Arsenal | Gratuito |
Inscrição na Fanpage e no Site do Sesc MT

MINICURSO: CIBERLITERATURA NA ESCOLA
A ciberliteratura é um tipo de literatura relativamente recente e
pouco conhecido. Entretanto, o meio em que ocorre, o digital, é de
fácil acesso a jovens brasileiros, visto que a maioria deles possui um
dispositivo eletrônico com acesso à internet, na maioria das vezes um
aparelho de celular. Este minicurso visa apresentar a ciberliteratura e
discutir possibilidades de seu uso em sala de aula para produção de
saberes, levando em consideração que a tecnologia é largamente
aceita por alunos da educação básica e, dessa forma, pode vir a ser
uma grande aliada do professor em sala de aula.
OBS.: Sugere-se que os participantes tragam seus celulares para o
minicurso.
Professora: Alice Garcia
É mestranda em Estudos Literários no Programa de Pós-Graduação de Estudos de Linguagem da
Universidade Federal de Mato Grosso, onde estuda ciberliteratura. Licenciada em Letras/Inglês e
Português e suas Respectivas Literaturas pela mesma universidade, foi professora de inglês do Curso
de Extensão do Instituto de Linguagens dessa universidade e tutora do curso de Letras/Inglês da
Universidade Aberta do Brasil/UFMT.

26/05 | 14h às 18h | Laboratório da Palavra, Sesc Arsenal | Gratuito | 16 anos |
Inscrição na Fanpage e no Site do Sesc MT

ARTE DA PALAVRA
REDE SESC DE LEITURAS
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 maio o Sesc Arsenal recebe a o cina de Criação Literária com Sidney Rocha (PE) e
o espetáculo “Contos Clássicos em Cordel” com Diego Gibran e Suzana Moraes, também do
Pernambuco.
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ARTE DA PALAVRA – REDE SESC DE LEITURAS
CIRCUITO – CURSO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA COM SIDNEY ROCHA
O curso abordará os seguintes temas:
Estrutura narrativa: Como contar bem uma história. /
Criação de personagens: Como construir personagens
inesquecíveis. / Estudo da cena: Como dar vida a fatos e
lugares. / Diálogos: Como escrever diálogos com naturalidade e emoção.
Sidney Rocha: Escritor. Editor. Prêmio Jabuti de Literatura.
Autor dos romances So a, (2o14) e Fernan or (2015), além
da trilogia de contos (Matruiska, 2009), O destino das metáforas (2011)) e Guerra de ninguém
(2015), todos publicados pela Iluminuras. Em 2018, a Iluminuras publica seu novo romance A
estética da indiferença. Há seis anos, percorre o Brasil com seu curso de escrita criativa.

15 a 19/05 | 18h às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito

ARTE DA PALAVRA – REDE SESC DE LEITURAS
CIRCUITO - ORALIDADES: ESPETÁCULO “CONTOS CLÁSSICOS EM CORDEL”
Imagina viver a alegria dos contos clássicos da infância?
As narrativas dos contos passados de geração em geração
ganham novas linguagens em versos metri cados e
rimados presentes na Literatura de Cordel.
Criado a partir da escrita individual de contos clássicos de
domínio público da cordelista Susana Morais e,
posteriormente, condensados numa “Caixinha de
Cordeis” com artes do grande e premiado ilustrador
pernambucano Jô Oliveira, surge o espetáculo “Contos Clássicos em Cordel”.

30/05 | 20h | Teatro | Gratuito

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

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

Ter. a 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

RECREAÇÃO
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

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

COMER.

USUÁRIO

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

COMER.

USUÁRIO

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 (comerciário/dependente/idoso a partir de 60 anos/pessoa com
de ciência e doador de sangue)
Ÿ
Sáb., Dom. e Feriados: R$ 30,00 (usuários (não comerciários) a partir de 7 anos) e R$ 15,00
(estudantes)
Ÿ
Ter. a Sex: R$ 15,00 (usuários (não comerciários) a partir de 7 anos) e R$ 7,50 (estudantes)
Para entrar na Unidade Balneário os Usuário (não comerciários) terão que apresentar o Cartão
Sesc. Para fazer o Cartão na categoria Usuário (não comerciário) compareça em uma das
Centrais de Atendimento com os seguintes documentos:
- RG e CPF
- Comprovante de Residência
- Comprovante de Renda
- Foto 3x4
- Valor do Cartão Sesc R$ 15,00 (taxa anual)*
* A taxa de confecção da carteira não inclui o valor do day use.
ENTRADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS UNIDADES DE LAZER DO SESC
Menores de 18 anos, só poderão entrar nessas unidades acompanhados dos PAIS ou
RESPONSÁVEL LEGAL. Todos portando documento o cial com foto. (Lei federal 8.069/90, Art.
80 e 149. Portaria 011/2007 Coord/JIA).
Não vendemos e nem entregamos bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. (Lei federal
8.069/90, Art. 243).
*Responsável Legal: pai, mãe, tutor, curador ou guardião.
**Acompanhante: avós, tios, irmão e cunhados desde que maiores de 18 anos.
INFORMAÇÕES: Telefone: 65 3611-0750
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INFORMATIVO
A partir do dia 05/05/2018, o Caixa e a Lanchonete serão fechados às 16h40.

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
Evento esportivo realizado em homenagem ao dia do
Trabalhador (01 de maio) com campeonatos nas
modalidades de futsal, futebol society e torneios rápidos
nas modalidades de futsal e futebol society, vôlei de areia,
tênis de mesa, sinuca e bozó. Também teremos música ao
vivo, apresentação cultural e brincadeiras recreativas
para os participantes.

01/05 | A partir das 09h | Sesc Balneário | Informações: 3611 0750 | Adulto

VI COPA SESC DE FUTSAL - CATEGORIA DE BASE – 1º ETAPA ABRIL E MAIO
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)

20/05 | A partir das 09h | Sesc Balneário |
Informações: 3611 0750

OFICINA DE CULINÁRIA - BIOMASSA DE BANANA VERDE
A biomassa de banana verde consiste em uma preparação feita com polpa de bananas
verdes cozidas. Ela não tem gosto, então pode ser acrescentada em preparações quentes ou
frias, como sucos, sopas, recheios, feijão, molhos e vitaminas.
Benefícios da Biomassa de Banana Verde:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ajudar no emagrecimento, pois é pobre em calorias e rica em bras que dão a sensação
de saciedade;
Combater a prisão de ventre, por ser rica em bras;
Combater a depressão, por ter triptofano, uma substância importante para formar o
hormônio serotonina, que aumenta a sensação de bem-estar;

Ÿ

Diminuir o colesterol alto, pois ajuda a reduzir a absorção de gordura no organismo;

Ÿ

Prevenir infecções intestinais, pois mantém a ora intestinal saudável.

Ÿ

Reduzir o risco de câncer de intestino.

27/05 | 15h15 | Sesc Balneário | Gratuita | Informações: 3611-0750

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
CLAKE, COM CIRCO AMARILLO (SP)
Espetáculo cômico que evidencia o trabalho da dupla
Esteban Hetsch e Pablo Nordio como palhaços excêntricos musicais. Sequências de gags clássicas são combinadas com a linguagem contemporânea da dupla e resultam
num espetáculo de palhaçaria física e musical. Uma
interessante experiência de sonoridades e circo que
diverte o público de todas as idades.
Duração: 50 minutos

16/05 | 9h e 14h | Sesc Balneário | Gratuita | Informações: 3611-0750
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MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma divertida tarde de lazer com:
GRUPO SEM LIMITES

20/05 | 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

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

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.

06 e 27/05 – 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

ALUGUEL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

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

Ÿ

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

COMERCIÁRIO

USUÁRIO

Quadra Poliesportiva

R$ 40,00

R$ 80,00

Campo de Futebol Society

R$ 35,00

R$ 70,00

Campo de Futebol Oﬁcial

R$ 50,00

R$ 100,00

Cozinha Goumert

R$ 200,00

R$ 400,00

Espaço Gourmet

R$ 300,00

R$ 600,00

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

-

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

40
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: 26/05 às 10h
26/05 a 11/08 | Seg. a Sex. 08h30 às 17h15 e Sáb. das 07h45 às
12h45 | 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 78,
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.

02/06 | 9h | livre | Vagas limitadas

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. 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. - Programação:

05/05 – Josina Adalva Saraiva

19/05 – Cleonice Henrique Medeiros Rodrigues

12/05 – Ronei Ferraz

26/05 – Terezinha Alves Ribeiro-

Sáb. | 08h às 12h | Inf.: (65) 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

OFICINA
CONSTRUINDO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA A SALA DE AULA,
COM ANDRÉ TOLEDO (MT)
A o cina é voltada para professores e alunos, o objetivo é
compartilhar como trabalhar e inserir os jogos em sala de
aula no processo de ensino e de aprendizagem, desenvolvendo o raciocínio lógico e promovendo um ambiente
melhor. Os participantes irão produzir, durante a o cina,
jogos pedagógicos como Tangram, Torre de Hanoi,
Tabuada giratória e Fecha caixa ou Clip-Clep.
André Toledo trabalha ha mais de 15 anos no ramo da
marcenaria confeccionando jogos pedagógicos.

21 a 25/05 | 13h30 às 17h30 | Carga Horária: 20h | 16 anos | 25 vagas |
02 litros de leite UHT | Informações através do e-mail: rlerer@sescmt.com.br ou
através do telefone 3611-0506

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.
Con ra também o nosso “Tchá Cô Bolo”: ao adquirir um
dos quitutes o chá e o chocolate quente cam por nossa conta.
O Tchá Cô Bolo acontece nas Sextas-feiras das 14h às 16h30.

Seg. a Sex. das 08h30 às 12h e das 13h às 17h e aos Sábados das 07h45 às 12h.
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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

NÚCLEO DE MEMÓRIA DO ARTESANATO
O Núcleo de Memória do Artesanato de Mato Grosso possui
um rico acervo composto de peças artesanais de cerâmica,
madeira, arte indígena, entre outras. Através desse conjunto
artístico busca difundir a cultura do estado, fortalecer a
identidade e possibilitar que o público se sinta parte
integrante dessa comunidade, além de valorizar o ofício dos
artesãos. O visitante poderá observar a in uência de
diversos grupos na formação cultural do estado e como isso
se re ete no artesanato regional.

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 |
Inf. e Agend. escolar: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

DIÁLOGOS NA CASA:
O que você faz do lugar em que você está?
Neste mês comemoramos o dia das mães, e a Casa do
Artesão propõe um debate com as mulheres do Chá
Feminista com o pretexto de fomentar um encontro que
traga questões para se pensar a tudo aquilo que oprime,
confunde e afasta as mulheres delas mesmas. Assuntos que
permeiam o mundo feminino serão mediados pelas
assistentes sociais Danielle Maiby Rodrigues Dias e Lívia
Daniela Brito Berlandi, a atriz Thereza Helena e as
produtoras culturais Mazé Oliveira e Carolina Barros,
mulheres que acreditam em rede de apoio mútuo, em ações
pontuais, na importância de estar juntas e de ouvir umas às
outras. Os diálogos serão acompanhados de um coquetel com quitutes regionais.

19/05 | 09h | Gratuito | Informações: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

CASA CRIATIVA - OFICINA DE AQUARELA
A o cina de aquarela se dará através da introdução às
técnicas de aquarela, como mistura de cores, técnica úmida
e seca e a prática de exercícios com ilustração livre, de forma
a estimular a criatividade do participante. A o cina será
ministrada por Camila Pasinato, ilustradora e designer de
moda que complementou seus estudos na escola Politecnico
di Milano, na Itália, é mestre em Estudos de Culturas
Contemporâneas e trabalha com técnicas de aquarela sob
encomenda, já expôs em galerias e espaços culturais em
Cuiabá como a Urban Arts e o espaço Magnólia.

26/05 | 8h30 às 12h30 | 15 vagas | A partir dos 15 anos | Gratuito |
Inf. e Inscrições: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br
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JUSCIMEIRA
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
Quarta: 12h às 19h - Quinta a domingo: 09h às 21h
Fone: (66) 3412-1511 - E-mail: juscimeira@sescmatogrosso.com.br
End. Rua 07 de Setembro s/n - Zona Rural - Juscimeira - MT
RESERVAS: são realizadas semanalmente, iniciando toda Quarta-Feira a partir das 12h
e somente pelo telefone (66) 3412-1511.
COMERCIÁRIO

USUÁRIO

Cama Casal

R$ 100,00

R$ 150,00

Cama Casal + Cama Solteiro

R$ 150,00

R$ 200,00

Cama Casal + 2 Camas Solteiro

R$ 200,00

R$ 250,00

Colchão Adulto

R$ 25,00

R$ 50,00

Colchão Infantil

R$ 15,00

R$ 20,00

APARTAMENTO

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

COMERCIÁRIO

USUÁRIO

Day Use Adulto - Semana

Gratuito

R$ 15,00

Day Use Adulto - Fim de Semana

Gratuito

R$ 20,00

Day Use - Semana - Infantil

Gratuito

R$ 10,00

Day Use - Fim de Semana - Infantil

Gratuito

R$ 10,00

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

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

03/05 |15h | A partir de 14 anos | Inscrições: 1L de leite UHT no local | Vagas limitadas

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

03 e 24/05 | 18h | Sala Trabalho com Grupos | Gratuito

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

07/05 | 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
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QUEBRA TORTO - MODULO CULINÁRIA ITALIANA
07/05 - GNACCHI AO PESTO ROSSO
14/05 - Farfalle ao molho de limão siciliano
21/05 - Frango com Salsão
28/05 - Musse de Brócolis

FEIRA DE MANUALIDADES
Exposição e comercialização de artigos manuais
produzidos no Trabalho Social com Idosos.

10 e 11/05 | 09h às 17h | Saguão Sesc Porto

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

10 e 11/05 | 15h às 17h | 05 a 12 anos | Inscrições gratuitas na recepção do Sesc Porto |
Vagas Limitadas

MESTRE CUCA - OFICINA DE CULINÁRIA INFANTOJUVENIL
Receita: Pirulito de fruta com chocolate
17/05 | 15h | 06 a 09 anos
18/05 | 15h | 10 a 17 anos

Inscrição: Recepção do Sesc Porto | Vagas limitadas!

GINCANA DA FAMÍLIA
Vivências lúdicas voltadas para toda a família...brincadeiras, jogos e vários desa os. Venha
passar uma tarde divertida e emocionante conosco!

26/05 | 16h | Sesc Porto | Livre |
As crianças deverão permanecer acompanhadas por um adulto responsável

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
Receita: Farofa nutritiva

29/05 | 15h | Cozinha experimental Sesc Porto | A partir de 14 anos |
Inscrições gratuitas | Vagas limitadas.

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 |
Comerciário e Dependentes R$ 20,00 / Usuário 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.
Comerciário: 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 comerciários e 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

47

48

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

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

COMER.

USUÁRIO
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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

19h*

R$ 65,00

R$ 136,00

06h* e 07h*

R$ 50,00

R$ 84,00

20h*

R$ 50,00

R$ 87,00

2ª e 6ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

3ª e 5ª

18h

R$ 20,00

R$ 35,00

13 anos acima
3ª e 5ª
APLAUDI

04 a 06 anos

* Horários exclusivos para comerciários e seus dependentes

06 a 13 anos

RONDONÓPOLIS
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APRESENTAÇÕES
PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ESPETÁCULO “DOM CASMURRO”,
CIA DE TEATRO DE RONDONÓPOLIS (MT)
A Cia é uma companhia escola de Rondonópolis, e seu
primeiro trabalho é a conhecidíssima história de
Machado de Assis – Dom Casmurro.

13/05 | 20h | Teatro | 12 anos

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ESPETÁCULO “CINESFERA/CONEXOS”, COLETIVO CORPOANU (MT)
O que mede o quê? O tempo mede o cotidiano, ou o
cotidiano mede o tempo? A cinesfera do cotidiano, onde
invadimos e ocupamos os espaços, que preenche de
vazios o humano, tornando-nos cada vem mais
mecânicos, onde os corpos se encostam, se invadem, se
emaranham, mas não se tocam de “verdade”. Sem
consciência de que somos tessituras, simples malha
relacional, perdemos o que se tece a cada instante. Vão se
costurando no conjunto das trocas humanas as negociações e as imposições, gestos
solidários e interesseiros, construtivos e destrutivos, con ituosos e cooperativos, afetos e
agressões, atrações e antipatias, subordinações e resistências... dos arranjos resultantes das
trocas, brotam sujeitos marcados pelas interações, que vão se constituindo, se identi cando, agrupando-se no espaço-tempo com máscaras cotidianas, tiras, roupas da identidade.

14/05 | Teatro | Plateia Limitada | 16 anos

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ESPETÁCULO “O CRIVO”, ATELIÊ DO GESTO (GO)
Dois homens criam relações que só se revelam à medida
que atravessam suas estórias – o Sertão – ao som
fazendeiro, de galo cantando, vento batendo em meio a
folhas das árvores. Nesse atravessamento, diálogos e
contatos são travados entre os dois, para mergulharem
juntos em busca do que muda e do que permanece em
cada um, na descontinuidade do tempo, onde o meio se
faz m e o rio escorre em corpos físicos até a exaustão de
ser quem se é: entre o nada e alguma coisa, a mais ín ma e completa condição do ser
humano, numa dramaturgia de mistério, convivência e comoção. Inspirado na obra
Primeiras Estórias, do escritor João Guimarães Rosa.

16/05 | 20h | Teatro | Livre

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ESPETÁCULO “CUCO – TEATRO PARA BEBÊS”,
CIA CAIXA DO ELEFANTE (RS)
As fronteiras do tempo, das formas e dos sentidos se intercambiam
entre o real e o imaginável, entre o possível e o surreal. Essa é a
atmosfera criada pelo espetáculo, como um jogo entre o esconder
e o revelar, em meio a experiências lúdicas e estéticas dos bebês. A
brincadeira ccional de criar e dar sentidos assume formas
diversas, como um ninho e uma cama acolchoada, num espaço
que acolhe fantasias, surpresas e tudo o que é percebido e
colecionado a cada momento pela sensibilidade das crianças
pequenas.

17/05 | 20h | Teatro | Livre | Plateia Limitada
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PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
ESPETÁCULO “A SALTO ALTO”, CIRCO NO ATO (RJ)
Entre gentilezas e extermínios, este espetáculo circense conta a
história de sete pessoas que, ao terem acesso a outra maneira de
viver, se despem de suas experiências para vestir essa outra
realidade. O enredo se desenrola a partir do tensionamento entre
um ambiente formal e re nado e personagens que, em sua
essência, carregam a irreverência de quem precisa se reinventar e
ressigni car a vida a cada instante. A fábula romântica da
Cinderela é satirizada em meio a críticas ao consumismo
desenfreado da nossa sociedade.

18/05 | 20h | Teatro | Livre

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
FAUNA, COM GRUPO QUATROLOSCINCO – TEATRO DO COMUM (MG)
“Ei, você me conhece? Posso me aproximar? Eu sou só
um animal vivo.” Nesta peça-conversa, dois atores
convidam o público a explorar a dimensão política dos
afetos. Corpos e discursos se misturam e se confundem
para desconstruírem identidades pessoais e coletivas.
Estreado em 2016, Fauna rompe a narrativa tradicional,
atenuando os limites físicos entre palco e plateia e criando
um circuito de situações que levam o espectador para
dentro da cena. Referenciada pela obra O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e
o m do indivíduo, do lósofo Vladimir Safatle, a peça discute temas como violência,
desejo, liberdade, con ssão e desamparo.

19/05 | 20h | Teatro | 16 anos | Plateia Limitada

PALCO GIRATÓRIO - ESPETÁCULO
DESASTRO, COM NETO MACHADO (BA)
É como se os personagens de Star Wars dançassem ao som
de David Bowie num episódio dos Power Rangers. Voltada,
principalmente, para crianças e adolescentes, Desastro é
uma coreogra a neon, uma ideia de futuro inventada no
passado, um universo construído a partir de um vômito de
luz, tão apoteótico quanto um strobo forjado com o
interruptor do quarto. Uma peça ao som de versões do hit
Space Oddity de Bowie sobre um tal de Major Tom, numa
viagem rumo ao desconhecido. Desastro é dança, mas não
exatamente uma coreogra a com passos no ritmo da música. É teatro, mas sem apego a uma
história com início, meio e m. É um concerto de rock'n roll, mas sem banda nem cantor.
Desastro é o poder de dar luz a novos mundos.

20/05 | 20h | Teatro | Livre

AÇÕES NORMATIVAS
PALCO GIRATÓRIO - AÇÕES NORMATIVAS
EM BUSCA DA CRIANÇA INTERIOR
Depois de doze anos estudando com professores e mestres do Brasil e do mundo, descobri que
o palhaço é a arte de brincar. E pude entender na minha própria experiência artística o que
vários estudiosos a rmam: deve-se buscar a criança interior para se descobrir o palhaço. É
claro! Ninguém entende mais do que a criança sobre a arte de brincar.
Público-alvo: seres humanos com mais de dezesseis anos que estejam dispostos a aceitar suas
características pessoais, sem medo de colocá-las em evidência; palhaços atuantes e não atuantes;
pessoas atuantes e não atuantes; seres vivos que buscam dividir experiências com outros seres e
desejam profundamente conhecer seus poderes escondidos.
Ministrantes: Felipe Ternes de Oliveira e Nathalia da Silva Luiz

14/05 | 09h às 12h/ 14h às 17h | Sala de Ginástica | Carga horária: 6 horas | 20 vagas
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PALCO GIRATÓRIO - AÇÕES NORMATIVAS
OFICINA O CRIVO
Um olhar sobre a relação entre o corpo e suas aplicações espaciais,
contextualizando-o numa abordagem técnica, em noções de peso,
eixo, impulso e uxo. Investigação dos princípios da consciência
do movimento, em trabalho de chão, e experimentação das
qualidades dinâmicas aplicadas ao espaço.
Público-alvo: bailarinos, estudantes do corpo e das artes cênicas.
Ministrante: João Paulo Gross

15/05 | 09h às 12h / 14h às 17h | Sala de Dança |
Carga horária: 6 horas | 20 vagas

PALCO GIRATÓRIO - AÇÕES NORMATIVAS
OFICINA ÍNDIGO - ATELIER SENSORIAL.
Em um ambiente acolhedor, os bebês são convidados a explorar suas possibilidades
corporais e sensoriais, desenvolvendo suas próprias descobertas, através do contato com
materiais de texturas diversas. Índigo é uma instalação de formas e texturas em um
universo todo azul.
Público-alvo: bebês de 06 meses a 03 anos, acompanhados de 01 adulto.
Ministrante: Ana Luiza Bergmann

15 e 16/05 | 17h às 19h | Foyer do Espaço Cultural | Carga horária: 2 horas | 15 vagas (bebês)

PALCO GIRATÓRIO - AÇÕES NORMATIVAS
Intercâmbio Ateliê do Gesto x Coletivo CorpoAnu (dança)
17/05 | 18h às 20h | Sala de Dança

ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO - CICATRIZES POR LÁZ CAMARGO
A cicatriz é uma maneira de abrir uma imagem, de um
corpo, como a face visível da transformação do mesmo
para o de um corpo singular. O processo da cicatrização
levanta um questionamento de como os indivíduos lidam
com a própria memória, a memória da pele, as rupturas,
os processos que se iniciam na pele e se desdobram para
âmbitos emocionais e sociais e de que maneiras podem
in uir em seu cotidiano equiparando-se a ritos de
passagens em outras culturas. Através de entrevistas com algumas pessoas para o
documentário que leva o mesmo nome, a produção das obras e linguagens levam em
consideração cada depoimento. Artista Laz Camargo

Até 09/06 | Seg. a Sex. das 8h às 21h e Sáb. das 9h às 18h | Gratuito | Agendamento de
grupos para visitas mediadas e oﬁcinas: (66) 3411-1491 / 1484 ou ehill@sescmt.com.br

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

04, 08, 11, 29 e 30/05, 07 e 08/06 | 08h e 14h | Livre | 01 litro de leite UHT | Inf. e
inscrições: (66) 3411-1491 / 1484 ou pelo e-mail: ehill@sescmt.com.br
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ATELIÊ ABERTO
TÉCNICAS DE ARTE CONTEMPORÂNEA - MINISTRANTE MARLENE TROUVA
O curso irá apresentar algumas técncias modernas e históricas que se entrelaçam em
alquimias contemporâneas, através de processos e experimentações o aluno poderá
acrescentar em seu repertório técnico e conceitual com a plasticidade e fusão de elementos
artísticos convencionais ou alternativos. Ministrante: Marlene Trouva.

22 a 26/05 | Ter. a Sex. das 18h às 22h e Sáb. das 16h às 20h | 02 litro de leite UHT |
Inf. e inscrições: (66) 3411-1491 / 1484 ou pelo e-mail: ehill@sescmt.com.br

CINEMA

CINESESC -( R) EXISTÊNCIAS
FILME: TERRAS

(Direção:Maya Werneck Da-Rin, Documentário, 2008,
Brasil, 75 min)
Sinopse: Na fronteira tríplice entre Brasil, Colômbia e
Peru, as cidades gêmeas Letícia e Tabatinga formam uma
ilha urbana cercada pela oresta amazônica. As
delimitações territoriais são muitas vezes encobertas pela
densa vegetação e as fronteiras se confundem nos rostos
de seus moradores. "Terras" acompanha o ritmo desse
lugar de encontro e passagem.

03/05 | 19h30 | Teatro | Gratuito | Livre

CINESESC -( R) EXISTÊNCIAS - SESSÃO DOCUMENTÁRIOS
O VALE DOS QUILOMBOS

(Chico Guariba, Brasil, Documentário, 2010, 40min.)
Sinopse: No interior do Vale do Ribeira vivem várias
comunidades de povos tradicionais. São indígenas,
caiçaras, quilombolas e pequenos agricultores tradicionais. O documentário conta um pouco da luta dos
quilombolas na região, uma história que começou há
mais de trezentos anos.

É O QUE EU PENSO, É O QUE EU VEJO

(Arto Cavalcanti, Brasil, Documentário, 2017, 25min.)
Sinopse: Três localidades e situações urbanas são
apresentadas. Moradores, lideranças comunitárias e
técnicos comprometidos com as lutas por direitos
revelam histórias de vida e de moradia, violações de
direitos, ameaças de remoção e precariedades (muitas
vezes não reconhecidas como tal) e trilham caminhos de
resistência.

NÃO REPARA A BAGUNÇA

(Luri Barcelos / Ciro Barros, Brasil, Documentário, 2017,
18min.)
Sinopse: O curta-metragem investiga as quatro faces do
dé cit habitacional na cidade de São Paulo. Ilustrado por
lutadores e lutadoras, personagens que vivem na rua, em
ocupações, cortiços e favelas. Recheado de estatísticas
sobre o problema da falta de moradia no país.

08/05 | 19h30 | Teatro | Gratuito | Livre

CINESESC -( R) EXISTÊNCIAS
FILME: TERRA VERMELHA
(Direção: Marco Bechis, Documentário, 2008, 84 min)
Sinopse: Um grupo de índios vive em uma fazenda
trabalhando como escravos e ganham alguns trocados
para posarem como atração turística. Eles decidem
reivindicar suas terras e de seus ancestrais, começando
um grande con ito com os fazendeiros.

10/05 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos
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CINESESC -( R) EXISTÊNCIAS - SESSÃO DOCUMENTÁRIOS
OUTRO OLHAR – CONVIVENDO COM A
DIFERENÇA

(Renata Sette, Brasil, Documentário, 2015, 34min.)
Sinopse: O documentário conta a história de Charbel
Gabriel, um senhor de 60 anos que interage diariamente
com a família e a comunidade, e tem síndrome de Down,
em que a síndrome não limita seu convívio com a
comunidade, sua família e amigos.

USP 7%

(Daniel Mello / Bruno Bocchini, Documentário, 2015,
15min.)
Sinopse: Quatro relatos da luta contra o racismo
estrutural, passando por diferentes gerações e pontos de
vista. A mobilização em favor da implantação das cotas
raciais em uma das mais importantes universidades do
país.

COMO SOMOS

(direção: Naira Soares e Mirella de Souza, Documentário,
2015, 30min)
Sinopse: Como Somos é um documentário que conta a
história de doze famílias com algo especial em comum: a
convivência com um familiar autista e/ou com síndrome
de down. O documentário parte do pressuposto de que
instituições públicas e privadas dizem não estar
preparadas para receber essas pessoas, mas o questionamento que ca é: e as famílias? Será que foram
preparadas?

22/05 | 19h30 | Teatro | Gratuito | Livre

CINESESC -( R) EXISTÊNCIAS
SESSÃO DEBATE COM CONVIDADOS - FILME: LIMPAM COM FOGO
(Direção: Conrado Ferrato, Rafael Crespo, César
Vieira, Documentário, 2017, 84min)
Sinopse: Documentário sobre a epidemia de incêndios
em favelas na cidade de São Paulo e a relação com a
especulação imobiliária. Entre análises de especialistas e
depoimentos marcantes das vítimas, o lme investiga os
reais motivos por trás da seletividade do fogo, e explora a
relação entre empresas do setor imobiliário e os
vereadores que participaram da CPI dos Incêndios em Favelas na Câmara dos Vereadores
de São Paulo.

24/05 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 14 anos

CINESESC -( R) EXISTÊNCIAS
FILME: O CÉU SOBRE OS OMBROS
(Direção: Sérgio Borges, Documentário, 2010, 71 min)
Sinopse: Acompanha alguns dias da vida de três pessoas.
Everlyn é uma transexual que vive entre a prostituição e
os cursos de sexualidade que ministra como professora,
enquanto que Murari é um devoto da religião Hare
Krishna e líder de torcida organizada do Atlético Mineiro.
Já Lwei é um africano descendente de portugueses que
escreve vários livros ao mesmo tempo, sem nunca
conseguir terminá-los.

29/05 | 19h30 | Teatro | Gratuito | 16 anos

CINESESC ESPECIAL CLÁSSICOS - DISTOPIAS
FILME: FUGA NO SÉCULO 23
(Logan’s Run. Direção: Michael Anderson, 1976, 119
min)
Sinopse: No século 23, a vida é perfeita e cheia de
prazeres. Porém, aos 30 anos, todos devem morrer.
Quando chega a sua vez, Logan resolve fugir.
Superprodução dos anos 70, este clássico apresenta uma
das sociedades distópicas mais interessantes do cinema.

05/05 | 15h30 | Banco de Textos | Gratuita | 10 Lugares | 14 anos
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CINESESC ESPECIAL CLÁSSICOS - DISTOPIAS
FILME: METROPOLIS
(Direção: Fritz Lang, Sci Fi, 1927, Legendado,
Alemanha, 104 min)
Sinopse: Metropolis se passa em 2026, a população está
dividida em suas classes: a elite dominante e a classe
operária, que vive num mundo subterrâneo, escravizada
pelas monstruosas máquinas que fazem funcionar a todo
vapor a cidade. Uma revolução operária é planejada, mas
sempre impedida pela líder Maria. O chefe da cidade
pede a um cientista maligno que construa um robô à imagem e semelhança dela, para que
possa incitar os trabalhadores à revolta.

12/05 | 15h30 | Banco de Textos | Gratuita | 10 Lugares | 16 anos

CINESESC ESPECIAL CLÁSSICOS - DISTOPIAS
FILME: ELES VIVEM
(They Live. Direção: John Carpenter, 1988, 94 min)
Sinopse: Operário descobre um par de óculos que o
permite ver que alienígenas dominaram a Terra,
controlando os humanos através de propagandas
subliminares. Com ácido comentário social, este Cult de
Carpenter é um dos lmes essenciais dos anos 80.

19/05 | 15h30 | Banco de Textos | Gratuita | 10 Lugares | 14 anos

CINESESC ESPECIAL CLÁSSICOS - DISTOPIAS
FILME: O PROCESSO
(Lè Process. Direção: Orson Welles, 1962,
Italia/Alemanha/França, 118 min)
Sinopse: Operário descobre um par de óculos que o
permite ver que alienígenas dominaram a Terra,
controlando os humanos através de propagandas
subliminares. Com ácido comentário social, este Cult de
Carpenter é um dos lmes essenciais dos anos 80.

26/05 | 15h30 | Banco de Textos | Gratuita | 10 Lugares | 14 anos
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Exibições de obras destinadas ao público infantojuvenil com o intuito de semear a paixão
pelo cinema. Ao término das sessões é distribuída pipoca ao público presente.

O CONTO DA PRINCESA KAGUYA
(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.

05 e 30/05 | 17h30 | Teatro | Ingresso: 01 litro de leite UHT | Livre

EU E MEU GUARDA CHUVA
(Direção: Toni Vanzolini, Brasil, Aventura, 2011, 78
min)
Sinopse: Eugênio é um garoto de 11 anos que jamais se
separa do guarda chuva herdado de seu avô. No último
dia de férias ele e Cebola, seu melhor amigo, precisam
entrar na sombria casa onde ca sua nova escola. O
motivo é para resgatar Frida, a grande paixão de Eugênio,
que foi sequestrada pelo fantasma do Barão Von Sta en.

09 e 26/05 | 17h30 | Teatro | Ingresso: 01 litro de leite UHT | Livre
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AGENTE MIRIM
(Ace the Case: Manhattan Mystery. Direção: Kevin
Kaufman, USA, Dublado, 2016, 94 min)
Sinopse: Enquanto sua mãe está por conta de seus
negócios, uma jovem garota testemunha o seqüestro de
sua vizinha. Porém, ninguém acredita nela - nem seu
irmão que estava cuidando dela, nem os policiais. Então
ela decide resolver as coisas em suas próprias mãos,
colocando sua vida em risco para salvar a vizinha.

12 e 23/05 | 17h30 | Teatro | Ingresso: 01 litro de leite UHT | Livre

ATIVIDADES CULTURAIS
SÁBADO CRIATIVO
O sábado criativo é uma iniciativa da unidade Sesc Rondonópolis, com programações
livres e gratuitas para todos os públicos. São o cinas, espaços de leitura, mediação cultural
na galeria, brincadeiras criativas, exibições de lmes, espetáculos e contações de histórias.
Ÿ

DIA 05/05
15h às 16h (Ateliê) - Arte com folhas:
As crianças serão convidadas a circular pela unidade e coletar folhas de diversos
tamanhos para usarem como base para confecção de desenhos diversos.
16h às 17h (Foyer) - Taumatrópio e Zootrópio:
Nessa o cina ensinaremos a confeccionar brinquedos ópticos.

Ÿ

DIA 12/05
15h às 16h - Fantoches com palitos de picolé:
Nesta o cina a intenção é construir personagens com palitos de picolé,
explorando a criatividade e coordenação motora das crianças.
16h às 17h (Foyer) - Óculos 3D:
Nessa o cina ensinaremos a confeccionar o óculos 3D, e posteriormente a criança
poderá testar o seu óculos assistindo pequenos lmes em 3D.

Ÿ

DIA 19/05
15h às 16h (Ateliê) - O cina de Argila:
Nesta o cina a intenção é construir obras com utilização de argila. A criança será
instigada a usar a sua criatividade para confeccionar as suas próprias obras através
de referências que serão apresentadas no início na o cina.

16h às 17h (Ateliê) - O cina de Xilogravura:
As crianças serão introduzidas a arte da xilogravura através de vídeo explicativo e
materiais impressos que temos no Banco de Textos. Através dessa introdução, a
criança será convidada realizar a técnica da xilogravura usando como base
pratinhos de isopor.
Ÿ

DIA 26/05
15h às 16h (Foyer) - Brinquedos Sonoros: Nessa o cina a proposta é confeccionar brinquedos sonoros utilizando materiais recicláveis. Por exemplo: Maracas,
pequenas autas, etc.
16h às 17h (Ateliê) - O cina de Encáustica: Inspirados nas obras da artista
Marlene Trouva, as crianças serão introduzidas a técnica da encáustica e
posteriormente confeccionaremos obras utilizando de giz de cera como base.

Sábados | 15h às 17h | Gratuita | Atividades culturais livres | Livre

RECREAÇÃO
RECREANDO NO SESC
Ação que objetiva estimular o desenvolvimento psicomotor da criança e incentivar a
prática do movimento por meio de atividades lúdicas e experiências com jogos, brincadeiras, músicas, danças, recreação aquática e muito mais.

Seg. e Qua. |17h às 18h |05 a 07 anos
Ter. e Qui |17h às 18h | 08 a 10 anos | Insc. e inf.: (66) 3411-1450

BANHOS DE PISCINA
Sábados: Banhos de piscina a partir das 14h;

Domingos e feriados: banhos de piscina, atividades
recreativas e esportivas a partir das 9h. Disponibilizamos
quiosques com churrasqueiras.

Menores de idade devem estar acompanhados do responsável,
ambos com documentos de identi cação.

Day use: gratuito para Comerciários com Cartão Sesc e R$ 15,00 para Usuários
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ATIVIDADES FÍSICAS
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

05 e 06 anos

2ª e 4ª

08h

R$ 19,00

R$ 32,00

05 e 06 anos

3ª e 5ª

16h

R$ 19,00

R$ 32,00

2ª e 4ª

10h e 17h

R$ 19,00

R$ 32,00

3ª e 5ª

13h

Gratuito

Gratuito

14 anos acima

2ª e 4ª

19h10

R$ 33,00

R$ 80,00

14 anos acima

3ª e 5ª

06h30 e 19h10

R$ 33,00

R$ 80,00

3ª e 5ª

08h30

R$ 22,00

R$ 63,00

3ª e 5ª

16h

R$ 12,00

R$ 30,00

3ª e 5º

20h10

R$ 12,00

R$ 30,00

4ª e 6ª

16h

R$ 15,00

R$ 35,00

2ª e 4ª

15h

R$ 22,00

R$ 63,00

2ª , 4ª e 6ª

06h e 19h10

R$ 33,00

R$ 66,00

14 anos acima

2ª , 4ª e 6ª

07h, 16h e 18h10

R$ 40,00

R$ 95,00

14 anos acima

3ª e 5ª

07h

R$ 22,00

R$ 63,00

09 e 10 anos

2ª e 4ª

13h

R$ 13,00

R$ 33,00

09 e 10 anos

3ª e 5ª

10h

R$ 13,00

R$ 33,00

APLES 1

APLES 2

07 e 08 anos
APLES 45

45 anos acima
BIKE INDOOR

CIRCUITO FUNCIONAL IDOSO

55 anos acima
FUTEBOL SOCIETY

11 a 14 anos

FUTEBOL TREINO ADAPTADO

16 anos acima
FUTSAL

11 a 14 anos
GINÁSTICA ADAPTADA

55 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA

14 anos acima
HIDROGINÁSTICA

MIX DE ESPORTES

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO
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MUSCULAÇÃO

14 anos acima

2ª , 4ª e 6ª

05h30, 08h30,
17h e 19h

R$ 44,00

R$ 95,00

14 anos acima

3ª e 5ª

05h30, 17h e 19h

R$ 22,00

R$ 63,00

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

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

COMER.

USUÁRIO

2ª e 4ª

17h30

R$ 44,00

R$ 90,00

2ª e 4ª

09h

R$ 19,00

R$ 32,00

2ª e 4ª

13h30

R$ 44,00

R$ 90,00

5ª

18h30

R$ 20,00

R$ 80,00

NATAÇÃO INICIANTE 1

07 e 08 anos
NATAÇÃO INICIANTE 2

09 e 10 anos
NATAÇÃO INTERMEDIÁRIO

11 a 16 anos
RECREANDO

CURSOS
FAIXA ETÁRIA
BALLET INFANTIL

06 a 09 anos
DANÇA PARA INFÂNCIA

04 a 06 anos
DANÇAS URBANAS

09 a 13 anos
DESENHO E PINTURA

14 anos acima

FAIXA ETÁRIA
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PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

Sábado

14h

Gratuito

Gratuito

Sábado

15h

Gratuito

Gratuito

VIOLA DE ARCO (ORQUESTRA)

13 a 59 anos
VIOLONCELLO

07 a 59 anos

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

CURSOS PCG (PLANO DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE)
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

2ª e 4ª

18h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

2ª e 4ª

09h e 15h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

3ª e 5ª

09h

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

DANÇA

14 anos acima
FLAUTA DOCE

07 a 17 anos
VIOLÃO

07 a 10 anos

INSCRIÇÕES PCG - ABERTAS: O candidato aos cursos PCG, deverá apresentar cópia dos
seguintes documentos: CPF ou CN (candidato e responsável), Comprovante de endereço,
Atestado de Escolaridade e Comprovante de renda familiar de até 3 salários mínimos nacional.
Para mais informações 66-3411-1491/1450.

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

Cuiabá

Barão de Melgaço

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

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

Mesa Brasil
Av. Ten. Cel. Duarte, 2140, Centro-Sul
65 3675-3028
Ÿ

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

Ÿ

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

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

