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ARSENAL
ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO COLETIVA XILOGRAVURA3
A Exposição Coletiva Xilogravura A3 apresenta
experimentações artísticas dentro da técnica da
impressão em relevo a xilogra a. As Artistas Bom m,
Guadá Senatore e Rita Ximenes são frequentadoras do
Ateliê Aberto de Xilogravura do Sesc Arsenal criado em
2012, onde se deu inicio aos encontros do grupo de
fazedores desta arte, trazem nessa exposição propostas
contemporâneas e experimentais, cada uma com seu
estilo e referências, expondo xilogravuras e matrizes, numa diversidade temática,
traduzida em imagens gurativas e abstratas, impressas em papeis e em cores variadas.

Até 24/03 | Ter. a Sáb. das 13h às 23h e Dom. e Fer. das 15h às 21h | Ateliê 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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PROCESSOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS E ALTERNATIVOS
COM LILIAN BARBON (SC)
Esta o cina é uma oportunidade de vivenciar alguns
processos históricos da fotogra a, tais como a construção
de câmeras escuras, onde entenderemos a formação da
imagem fotográ ca; a construção de uma câmera pinhole
feita com lata e a revelação da imagem em lme de RaioX. Em seguida, aprenderemos dois processos de
impressão fotográ ca criados e praticados ao longo dos
primeiros cinquenta anos de existência da fotogra a
ainda no século XIX: a Cianotipia (imagens em tons de azul) e o Marrom Van Dyke
(imagens em tons de marrom). Estes processos permitem diversas apropriações e
experimentações artísticas em meio a arte contemporânea, unindo o novo ao antigo, e suas
práticas estão retornando cada vez mais dentro do campo das artes visuais.

20 a 23/03 das 14h às 18h e 24/03 das 09h às 12h | Caldeirão de Imagens | 20 vagas |
Inscrição na Central de Atendimento: Comerciário: R$ 15,00 e Usuário R$ 20,00 |
Informações: 3616-6913/6932

CINEMA

Em março, o Cinesesc aborda a temática feminina em diferentes dimensões. Em cinco
longas-metragens e 03 curtas, na sessão de debate, serão abordados a discriminação, o
assédio em diversos ambientes e a objeti cação da mulher. As produções também trazem
importantes re exões sobre a mulher ser muito mais que sensibilidade, sexualidade e
maternidade.
E na parceria com a Embaixada da Alemanha, apresentamos o drama Para Fora.

CINESESC COM EMBAIXADA DA ALEMANHA
PARA FORA
(Christian, Zübert, Alemanha, Drama, 2013, 95min.)
Sinopse: Hannes e Kiki são os responsáveis do ano por
escolher o destino do grupo de ciclistas do qual
participam. Os dois da Bélgica, terra dos chocolates.
Todos partem muito animados e percorrem o caminho
felizes por estarem juntos. No entanto, Hannes tem uma
surpresa pouco agradável sobre sua saúde que ele não
consegue mais esconder dos amigos.

01/03 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 14 Anos

CINESESC - MÊS DA MULHER:
PAULINA
(Santiago Mitre, Argentina, Drama, 2015, 103min.)
Sinopse: Uma jovem larga sua promissora carreira de
advogada para ser professora em uma região pobre da
Argentina. Sua escolha é colocada à prova ao ser
estuprada por um grupo de alunos que a confunde com
outra mulher.

02, 15 e 29/03 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 16 anos

CINESESC - MÊS DA MULHER:
O SONHO DE WADJDA
(Haifaa Al Mansour, Arábia Saudita, 2012, 98min,
Drama)
Sinopse: Wadjda é uma garota que vive em uma cultura
conservadora e seu maior desejo é comprar uma bicicleta
para disputar corrida com seu melhor amigo. Porém,
encontra di culdades para realizar seu sonho, pois
bicicletas são consideradas perigosas para meninas e
Wadjda terá que conseguir sozinha.

03 e 11/03 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

7

8

CINESESC - MÊS DA MULHER:
MEU NOME É JAQUE
(Angela Zoé, Brasil, Documentário, 2016, 72min.)
Sinopse: Jacqueline Rocha Côrtes é uma mulher
transexual brasileira que vive com Aids. Jacque tem a
vida marcada por lutas e conquistas. Hoje casada e mãe
de dois lhos, mora numa pequena cidade onde leva a
vida voltada para a maternidade e a família. Ao
acompanhar o cotidiano de Jacque e revisitar sua
trajetória, o lme aborda a diversidade e a essencialização do ser humano, e apresenta os inúmeros desa os que foram rompidos pela
personagem, levantando uma re exão sobre o preconceito, a homolesbotransfobia e a
identidade de gênero.

04 e 09/03 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 12 anos

CINESESC - MÊS DA MULHER:
ANTES DE MÃES, ELAS SÃO MULHERES
(Anna Lorenza, Brasil, Documentário, 2017, 86min.)
Sinopse: Entrevistas com dez mulheres brasileiras, que contam
sobre suas experiências e percepções pessoais sobre ser mulher e
mãe. O documentário tem o objetivo de despertar re exão e
discussão sobre o que a TV não diz a respeito da maternidade,
como o medo, a culpa, o puerpério e a ausência dos pais na
paternidade. Busca repensar as possibilidades de mudanças na
vida da mulher que passa por essa transformação.

10 e 18/03 | 19h30 | Cinema | Gratuito | Livre

CINESESC - MÊS DA MULHER:
A CIDADE ONDE ENVELHEÇO
(Marília Rocha, Brasil, Drama, 2016, 99min.)
Sinopse: Uma jovem portuguesa que vive no Brasil
recebe em sua casa uma amiga com quem já não tinha
contato. Surge uma profunda ligação entre elas: enquanto
uma lida com a saudade irremediável de casa, a outra
vive uma aventura em um novo país.

08 e 17/03 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 16 anos

CINESESC - MÊS DA MULHER:
CINESESC DEBATE
VOU CONTAR PARA MEUS FILHOS
(Tuca Siqueira, Brasil, Documentário, 2011, 24min.)
Sinopse: Entre 1969 e 1979, 24 mulheres estiveram presas
na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, em Recife (PE),
porque lutavam por igualdade social e pela democracia em
uma época em que o Brasil enfrentava uma ditadura
militar.
QUEM CALA NÃO CONSENTE
(Cintia Kavaguti, Aline Fornel, Brasil, Documentário, 2016,
15min.)
Sinopse: A produção mostra casos sobre a violência sexual
contra a mulher no ambiente universitário.
AUTÓPSIA
(Mariana Barreiros, Experimental, 8 min. RJ, 2016)
Sinopse: O lme é uma inspeção de como a cultura e a
mídia são responsáveis pela objeticação e desumanização da
mulher e, portanto, da violência contra ela.

16/03 | 19h30 | Cinema | Gratuito | 16 anos

Exibições de obras destinadas ao público infantojuvenil com o intuito de semear a paixão
pelo cinema. Ao término das sessões é distribuída pipoca ao público presente.
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O CONTO DA PRINCESA KAGUYA
(Isao Takahata, Japão, Drama / Fantasia / Família,
2015, 137min.)

Sinopse: 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. Mas nenhum deles
é o que ela realmente quer, assim, Kaguya terá que
enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.

03 e 11/03 | 17h30 | Cinema | Gratuito | Livre

O MUNDO DOS PEQUENINOS
(Hiromasa Yonebayashi, Japão, Aventura / Fantasia /
Família, 2012, 94min.)

Sinopse: Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de
uma casa velha, Arrietty vive em seu minúsculo mundo
com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a
existência de todos. Contudo, quando um jovem rapaz se
hospeda na casa, a pequenina Arrietty acredita que
poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença
dos tamanhos.

04/03 às 17h30 e 24/03 às 16h | Cinema | Gratuito | Livre

UMA VIAGEM EXTRAORDINÁRIA
(Jean-Pierre Jeunet, Canadá, Aventura / Drama /
Família, 2014, 105min.)

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

10 e 18/03 | 17h30 | Cinema | Gratuito | 10 Anos (Pode Conter Violência)

O HOMEM DA LUA
(Stephan Schesch / Sarah Clara Weber, França, Fantasia
/ Aventura / Família, 2012, 95min.)

Sinopse: O Homem da Lua vive sozinho neste grande
satélite. Um dia, entediado, ele decide visitar a Terra, e
quando ele chega se encanta com as belezas naturais, mas
logo descobre que não existe apenas bondade neste local.
O Presidente do Mundo, certo de que o Homem da Lua é
um invasor, decide afugentá-lo. Para se salvar, ele deverá
contar com a ajuda dos amigos e das crianças.

17/03 às 17h30 e 25/03 às 16h | Cinema | Gratuito | Livre

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
UMA JORNADA DE QUATRO DÉCADAS PELO FANTÁSTICO MUNDO DOS
FILMES B DE FICÇÃO CIENTÍFICA
“Clássicos do Sci- : Uma Jornada de Quatro Décadas pelo Fantástico Mundo dos
Filmes B de Ficção Cientí ca” acontecerá entre os dias 20 e 25 de março, com sessões de
terça-feira a domingo no período noturno. Trazendo seis lmes de quatro décadas
diferentes (1950, 1960, 1970 e 1980), de diretores consagrados como Mario Bava, John
Carpenter e Joseph Losey.
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MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
PALESTRA: OS FILMES DE FICÇÃO CIENTÍFICA DA ERA NÚCLEAR
COM CARLOS PRIMATI
A abertura da Mostra será com um bate-papo conduzido por
Carlos Primati que abordará alguns dos títulos envolvidos na
programação: Os Malditos (1963), A Ameaça Que Veio Do
Espaço (1953), O Planeta Proibido (1956), O Planeta Dos
Vampiros (1965), Fuga No Século 23 (1976) e Eles Vivem
(1988).
Carlos Primati é Jornalista, crítico, tradutor, historiador e
pesquisador dedicado a tudo que se refere ao cinema de horror
mundial. Publicou artigos em livros sobre a obra do cineasta José
Mojica Marins, sobre o Horror no Cinema Brasileiro e sobre o
cineasta Carlos Hugo Christensen, rmando parceria com a Heco
Produções em mostras dedicadas à produção nacional no gênero. Escreveu ensaios para
catálogos das mostras de George A. Romero, da atriz Ruth de Souza e para o centenário de
Kirk Douglas

20/03 | 19h | Cinema | Gratuito | Livre

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: A AMEAÇA QUE VEIO DO ESPAÇO
(Jack Arnold, Estados Unidos da América, Ficção,
1953, 87min.)
Sinopse: No interior do Arizona, um astrônomo descobre
que uma espaçonave caiu no deserto, mas ninguém
acredita nele. Quando moradores começam a desaparecer, ele decide investigar.

21/03 às 18h e 24/03 às 20h | Cinema | Gratuito |
14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: O PLANETA PROIBIDO
(Fred M. Wilcox, Estados Unidos da América, Ficção,
1956, 90min.)
Sinopse: O lme narra a história de uma expedição para
veri car uma colônia de cientistas em um planeta
distante, um dos clássicos absolutos da cção cientí ca, a
produção marcou a estréia do icônico robô Robby.

21/03 às 20h e 25/03 às 18h | Cinema | Gratuito |
14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: OS MALDITOS
(Joseph Losey, Reino Unido, Ficção, 1963, 95min.)
Sinopse: Um turista norte-americano, um jovem líder de
uma gangue e sua problemática irmã acabam presos em
um complexo secreto que faz experiências com crianças.
Uma fascinante parábola de Losey sobre paranóia
atômica.

22/03 às 18h e 25/03 às 20h | Cinema | Gratuito |
14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: O PLANETA DOS VAMPIROS
(Mario Bava, Itália, Ficção, 1965, 88min.)
Sinopse: Em um futuro não muito distante, uma missão
de investigação do planeta chamado Aura, lança duas
naves no espaço, Argos e Galliot. Ao chegarem a
superfície de um planeta desconhecido, a tripulação
começa a lutar uns contra os outros sem entenderem o
motivo, tendo então que descobrir o que há nesse planeta.

22/03 às 20h e 24/03 às 18h | Cinema | Gratuito | 14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)
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MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: FULGA NO SÉCULO 23
(Michael Anderson, Reino Unido, Ficção, 1976,
119min.)
Sinopse: No século 23, a população tem uma idade limite
para viver: 30 anos, idade estipulada por computadores
para manter o controle demográ co. O policial Logan é
designado para encontrar o “santuário”, local onde os
fugitivos se escondem. Ele está próximo de completar 30
anos e começa a questionar as regras do sistema.

23/03 | 18h | Cinema | Gratuito | 14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: ELES VIVEM
(John Carpenter, Estados Unidos da América, Ficção,
1988, 94min.)
Sinopse: Um trabalhador braçal chega a Los Angeles e
encontra um emprego em um edifício em construção. Em
uma operação policia, parte do local onde mora é
destruída, então ele encontra uns óculos escuros
aparentemente comuns, mas ao usá-los consegue
enxergar alienígenas disfarçados de seres humanos e as
mensagens subliminares que eles transmitem através da mídia.

23/03 | 20h | Cinema | Gratuito | 14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

CURSO MODULAR DE EDIÇÃO DE IMAGENS
OFICINA: VAI TER MULHER NA EDIÇÃO COM JULIANA SEGÓVIA
A o cina “Vai ter mulher na edição” é uma proposta que abarca a
valorização da mulher na técnica e o desenvolvimento básico na
manipulação do programa de edição de vídeos. Tem como foco o
aprendizado teórico-prático, perpassando de forma explicativa e
simpli cada as etapas da produção audiovisual para que a
concepção de montagem, edição e nalização em vídeo seja
compreendida. O conteúdo a ser utilizado está atrelado à
realidade dessas mulheres realizadoras, para que conceitos como
planos, enquadramentos, o som nos vídeos, montagem e edição

sejam trabalhados de forma alcançável.
Juliana Segóvia é cuiabana, cineasta, pesquisadora, graduada em comunicação e mestre em
estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atua há seis anos
no mercado independente do audiovisual.

13 a 17/03 | 19 às 22h | Núcleo de Cinema | Comerciário R$ 25,00 / Usuário R$ 50,00 | 16 Anos
Público Alvo: Somente Mulheres

LITERATURA
CLUBE ARSENAL DE LEITURA
TEMA: A INVENÇÃO DO SILÊNCIO
Abrir espaços para desconstruir o silêncio: um silêncio absolutamente arcaico e imemorial,
inventado por um sistema patriarcal sustentado pela marginalização do feminino. É a isso
o que se propõem os encontros a serem realizados nesse primeiro módulo do Clube Arsenal
de Leitura. De que maneira? Recorrendo à literatura para não só apresentar a voz das
mulheres, mas também para desvendar as tramas sutis desse processo de silenciamento.
Para levantar re exões acerca de questões de gênero que versam sobre o feminino na
sociedade em que vivemos. Não foram escassos os esforços da crítica em garantir o valor de
uma obra literária em seu contexto de construção, mas também se evidenciou ao longo do
tempo que o sentido de um texto literário se torna substancial a toda e qualquer época. É
essa potência, essa singularidade, que garante à produção estética tornar-se atemporal,
fazendo-se perpétua, ininterrupta e, portanto, ilimitada. Num percurso pela voz da mulher
entre os séculos XIX e XXI, buscaremos observar como esse processo de invenção do
silêncio se impôs mas também como, ao mesmo tempo, por meio da narrativa, as mulheres
se insurgiram contra ele, abriram brechas, criaram passagens para se fazerem ouvidas,
num claro indício de que a obra literária não se encerra em si mesma e pode, também, nos
impulsionar a uma imprescindível re exão crítica sobre a condição de ser Mulher na
contemporaneidade.
MEDIAÇÃO: IN-PRÓPRIO COLETIVO E MARIA ELISA RODRIGUES MOREIRA

14/03, 21/03, 04/04 e 11/04 | 19h30 às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito
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MINICURSO: LITERATURAS AFRICANAS E AFRODESCENDENTES
Este curso faz parte do projeto ‘‘DA UFMT PARA A CIDADE:
LINGUAGENS EM MOVIMENTO’’, uma parceria entre a UFMT e o
Sesc. O objetivo do curso é apresentar um panorama dos rumos
das literaturas africanas e afrodescendentes, envolvendo
sobretudo as produções escritas originadas desde o período
colonial até a atualidade. Conceitos como colonialismo,
colonialidade, pós-colonialidade, descolonialidade, cosmopolitismo vernacular, hibridismo e transculturação também serão
abordados, em conformidade com os contextos de produção
dessas literaturas.
Professora: Divanize Carbonieri
É professora-adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso,
lecionando na área de literaturas de língua inglesa. É professora permanente do Programa de
Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da mesma universidade. Concluiu o mestrado e o
doutorado no Programa de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade de São Paulo.
Graduou-se em letras, língua inglesa e portuguesa e respectivas literaturas, e artes plásticas.

13/03 | 18h às 22h | Laboratório da Palavra | Gratuito
Informações: 65 3616-6922 Inscrições: www.sescmt.com.br

MINICURSO: BEST-SELLER NA SALA DE AULA, SIM!
Este curso faz parte do projeto ‘‘DA UFMT PARA A
CIDADE: LINGUAGENS EM MOVIMENTO’’, uma
parceria entre a UFMT e o Sesc. Destina-se a apresentar
algumas possibilidades para o incentivo à leitura em sala
de aula, recorrendo ao best-seller como objeto mobilizador. A partir da re exão sobre essas obras e da
identi cação de alguns livros/séries de sucesso entre o
público jovem, serão levantadas possibilidades de
ampliação do repertório leitor dos alunos e propostos alguns planos de ação nesse sentido.
Professor: Juan Fiorini
É doutorando em Letras – Estudos Literários na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Concluiu o mestrado em Letras – Estudos Literários pela Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) e licenciou-se em Letras – Espanhol pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Atua como professor da rede privada de educação.

24/03 | 14h às 18h | Laboratório da Palavra | Gratuito
Informações: 65 3616-6922 Inscrições: www.sescmt.com.br

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

CICLO SESC DE MÚSICA COM LUIZ HERNANE E ACHILLE PICCHI
O Duo formado por Luiz Hernane Barrros (Violoncelo) e
Achille Picchi (Piano) tem atuado por mais de 20 anos
colaborando entre si por diversas vezes em salas
diferentes de concerto no Brasil. Tem um vasto repertório
de música brasileira e estrangeira. Ambos músicos com
currículo musical extenso e carreira solidi cada
nacionalmente e internacionalmente traz como repertório
para essa edição do Ciclo Sesc de Música duas Sonatas
para piano e violoncelo do compositor romântico alemão Johannes Brahms. Sena A Sonata
em Mi Opus 99, escrita em 1886, cujos primeiros acordes lembra o período hebraico do
espírito de Beethoven que perseguia Brahms com passagens fragmentadas no violoncelo e
a base do piano em trêmulos.

24 e 25/03 | 20h | Teatro | 01 litro de leite UHT (retirada 1h antes do espetáculo) | Livre

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

01, 08, 15, 22 e 29/03 | 17h às 22h | Varandas e Jardim | Entrada franca | livre

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

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

OLHAR INTERIOR
A música popular brasileira de boa qualidade para descontração e entretenimento no nal
da tarde.
01, 10 e 16/03

Luth Peixoto

07, 13 e 22/03

Branco Barros

02, 08 e 24/03

Trio Pingado

09, 21 e 29/03

Carol Brandalise

03, 15 e 27/03

Márcia Oliveira

17, 23 e 28/03

Mariana Borealis

06, 14 e 20/03

André Coruja

-

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

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

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

CENA EM PAUTA TEATRO:
O PIRATA E DEUS, 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?

16, 17 e 18/03 | 20h | Teatro | 16 anos | Entrada: Comerciário R$
5,00 / Meia R$ 7,50 / Inteira R$ 15,00

NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS:
A CENOGRAGIA E SUA FUNÇÃO DENTRO DO ESPETÁCULO. NOÇÕES
BÁSICAS E FUNDAMENTAIS - COM JOSÉ CARLOS SERRONI
O objetivo da o cina é levar aos participantes, integrantes
dos movimentos teatrais do estado do Mato Grosso, a
estudantes de arquitetura, teatro, artes visuais e design;
informações, re exões e conteúdos necessários ao
entendimento e aplicação da Cenogra a dentro da
concepção de um espetáculo teatral, musical, de dança ou
eventos diversos.
Público-Alvo: Estudantes de artes cênicas, estudantes de
arquitetura, artistas plásticos, cenógrafos e interessados.
Obs. Certi cado será fornecido mediante frequência mínima de 75%.

20 a 23/03 | 17h às 20h30 | Banco de Texto | Inscrição: 02 litros de leite UHT
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NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS:
ARQUITETURA CÊNICA - COM JOSÉ CARLOS SERRONI
José Carlos Serroni, é arquiteto, cenógrafo e gurinista, tendo realizado em seus quase
quarenta anos de trabalho duas centenas de cenogra as para teatro, ópera, shows e
eventos. Trabalhou por 07 anos na TV Cultura de São Paulo, tendo passagens também pela
TV Globo e MTV. É também arquiteto especializado em arquitetura teatral já tendo
realizado dezenas de projetos nessa área. Recebeu dezenas de prêmios no Brasil e exterior,
inclusive na Quadrienal de Praga na República Tcheca. Serroni é autor dos livros "Teatros
do Brasil" da Editora Senac, "Cenogra a brasileira", Editora Sesc e "Figurinos: 50 anos do
SESI." Atualmente é também coordenador dos cursos de Cenogra a e Figurinos e Técnicas
de Palco da SP Escola de Teatro em São Paulo.
Público-Alvo: Estudantes de artes cênicas, estudantes de arquitetura, artistas plásticos,
cenógrafos e interessados.

23/03 | 21h | Banco de Texto | Gratuito

NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO TEATRAL
O Núcleo de Experimentação Teatral foi criado para fortalecer o espaço de investigação
teórico-prático em diversas áreas de conhecimento da criação cênica e artística, e
promover o intercâmbio entre artistas, estudantes e pesquisadores. Em 2018, o núcleo terá
04 módulos com duração de 02 meses cada módulo.
MÓDULO I:
EXPERIMENTAÇÕES EM TEATRO CLÁSSICO E DRAMÁTICO
Este módulo propõe que o aluno experimente processos teatrais conectados com a história
clássica do teatro e seus processos antecessores. Buscando referências no teatro dramático
e na história do teatro clássico. Por meio da experimentação da interpretação mais
conhecida do teatro (dramática), o módulo oferece conceitos fundamentais sobre o teatro
como dramaturgia (drama, tragédia, comédia, tragicomédia, farsa etc), interpretação,
personagens, espaços de encenação.
Ÿ

Período: Março e Abril

Ÿ

Carga horária: 32 horas

Ÿ

Ministrante: Je erson Jarcem

Início em 06/03 (Terça e Quinta) | 19h às 21h | Banco de Texto/Salão Social |
Valor Módulo I: Comerciário: R$ 30,00 / Usuário: R$ 60,00

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

19h

R$ 30,00

R$ 60,00

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

4ª e 6ª

14h

R$ 60,00

R$ 130,00

07 a 10 anos

4ª e 6ª

15h

R$ 60,00

R$ 130,00

08 a 12 anos

4ª e 6ª

16h

R$ 60,00

R$ 130,00

08 a 11 anos

4ª e 6ª

18h

R$ 60,00

R$ 130,00

15 anos acima

4ª e 6ª

19h

R$ 60,00

R$ 130,00

3ª e 5ª

19h30

R$ 60,00

R$ 130,00

08 a 12 anos
(Iniciante)

3ª e 5ª

16h30

R$ 60,00

R$ 130,00

09 anos acima
(Iniciante)

3ª e 5ª

17h30

R$ 60,00

R$ 130,00

Alunos adiantados
(intermediário)

3ª e 5ª

18h30

R$ 60,00

R$ 130,00

15 anos acima
(Adulto)

Sáb.

14h

R$ 60,00

R$ 130,00

4ª e 6ª

17h

R$ 10,00

R$ 20,00

Sáb.

16h

R$ 10,00

R$ 20,00

CURSOS DE DANÇA
FAIXA ETÁRIA
DANÇA PARA INFÂNCIA

04 a 06 anos
BALLET – INICIANTE

BALLET – BÁSICO

BALLET – PREPARATÓRIO

18 anos acima
DANÇAS URBANAS

DANÇA CRIATIVA

07 a 12 anos
DANÇA CONTEMPORÂNEA

18 anos acima
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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

INFORMATIVO
A undiade Sesc Balneário não abrirá no dia 30/03 (feriado Sexta-feira Santa)

Inf.: 65 3611-0750

JOGOS ABERTOS DO TRABALHADOR
FUTSAL ADULTO
Competição de Futsal masculino, rodadas aos domingos
período matutino

Até dia 25/03 (aos domingos) | 09h | Quadras cobertas |
Gratuito | Informações: 3611 0750

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

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

MÚSICA AO VIVO
Traga sua família para curtir uma boa música e uma divertida tarde de lazer com:
BRUPO APRONTAÊ

18/03 | 12h às 16h | Inf.: 65 3611-0750
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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

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

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

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

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

SESC 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.

04 e 23/03 | Feira Popular do Bairro Osmar Cabral.

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

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

ALUGUEL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

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

Ÿ

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

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
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EXPOSIÇÃO ‘‘DOS ANJOS’’
Famoso por suas lamparinas, a arte de Lupércio dos Anjos
nasceu da necessidade, na época em que seu bairro não
tinha energia. Porém, peças feitas com tanta sensibilidade
logo ganharam status de obra de arte. As obras do artesão
são produzidas a partir da reutilização de latas de tinta,
óleo, extrato de tomate entre outros. Com estilo próprio, o
qual tem inspiração na pintura chinesa, os objetos do dia a
dia ganham uma ressigni cação e trazem arte e criatividade
ao cotidiano.

Foto: José Medeiros

Até dia 28/04 | Seg. a Sex. 08h30 às 17h15 e Sáb. das 07h45 às 12h45 | Gratuito

AÇÃO EDUCATIVA - OFICINA DE ACABAMENTO
A Exposição Dos Anjos tem como proposta de programa educativo a conversa do público
escolar com o artesão Lupércio dos Anjos. Através da compreensão do trabalho do Sr. Lupércio
os participantes irão criar suas próprias peças dando a fase de acabamento aos materiais.

Faixa etária: 7 a 12 anos | Vagas Limitadas.
Inf. e Agend. escolar: (65) 3611-0506 ou rlerer@sescmt.com.br

CONHECENDO O ARTESÃO
O artesanato conta a história de uma região, suas tradições,
cultura e costumes. Através dele a memória imaterial de um
povo é mantida, como seu modo de fazer, ser e viver. E
quem melhor do que os próprios artesãos para contar sobre
suas técnicas e trabalhos? Com esse intuito, o Sesc Casa do
Artesão traz aos sábados um artista para produzir e mostrar
seu trabalho ao público. Venha e conheça um pouco mais
do artesanato de Mato Grosso.
Programação:

03/03 – Keila Goes

17/03 – Lucileicka David

10/03 – Chirley Dias Barreto Silva

24/03 – Eva Lemes

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

EXPOSIÇÃO PIN HOLE - LUZ, LATA E AGULHA: HISTÓRIA E ARTE EM FOCO
A arte do Pinhole consiste em obter imagens com câmeras
construídas pelo próprio fotógrafo e material sensível à luz.
Pode ser feito com caixa de sapato, latas de leite, latas de
tintas e até caixinhas de fósforo. Praticar o Pinhole é ter o
controle total sobre todas as fases da fotogra a, desde a
construção de uma câmera, até a revelação da imagem.
Venha a exposição e conheça o resultado do trabalho dos
alunos do Sesc Escola, fruto da imaginação dos fotógrafos
com um único objetivo, revelar para todos as pequenas telas
pintadas com luz e o registro de uma aula marcante para o resto da vida.

Até dia 10/03 | Seg. a Sex. 08h30 às 17h15 e Sáb. das 07h45 às 12h45 | Gratuito

DIÁLOGOS NA CASA – O ARTESANATO COMO NEGÓCIO
No mês de março comemoramos o Dia do Artesão, e a
produção artesanal faz parte da cultura e tradição de um
povo, sendo uma alternativa de renda para um número
considerável de pessoas. Porém, a capacidade criativa do
artesanato é maior que a vocação para gerir empreendimentos. E neste sentido a Casa do Artesão realizará um debate
sobre Economia Criativa e Colaborativa com as gestoras e
produtoras culturais Carolina Barros e Magna Domingos,
com o objetivo de ampliar as possibilidades criativas na
produção e escoamento do artesanato.

24/03 | 09 às 12h | Inf. e agendamentos: (65) 3611-0507 ou aacosta@sescmt.com.br

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.
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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

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.

CAFÉ DA MANHÃ NA CASA
Aos sábados, venha apreciar um uma deliciosa Cesta* de
Café da Manhã na unidade Sesc Casa do Artesão.
Itens:
01 chipa de queijo

01 empada

01 chipa de goiabada

01 xícara de café com leite

01 bolo de queijo

01 xícara de chocolate quente

01 bolo de arroz

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

JUSCIMEIRA

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
Quarta: 12h às 19h - Quinta a domingo: 09h às 21h
Fone: (66) 3412-1511 - E-mail: juscimeira@sescmatogrosso.com.br
End. Rua 07 de Setembro s/n - Zona Rural - Juscimeira - MT
RESERVAS: são realizadas semanalmente, iniciando toda Quarta-Feira a partir das 12h
e somente pelo telefone (66) 3412-1511.
APARTAMENTO

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

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

COMERCIÁRIO

USUÁRIO

Day Use Adulto - Semana

Gratuito

R$ 15,00

Day Use Adulto - Fim de Semana

Gratuito

R$ 20,00

Day Use - Semana - Infantil

Gratuito

R$ 10,00

Day Use - Fim de Semana - Infantil

Gratuito

R$ 10,00

Horário de funcionamento do day use: quarta: 12h às 19h / quinta a domingo: 09h às 21h
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CLUBE DO JOGO E ESCAMBO DE LIVRO
Jogos de mesa e o cina dos jogos de TODO MUNDO. Venha aprender a jogar e traga seu
livro em bom estado de conservação para trocar com a gente!

05/03 | 16h às 20h30 | Livre | Inscrições gratuitas no Espaço Recreativo Sesc Porto

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

08 e 22/03 | 18h | Sala Trabalho com Grupos | Gratuito

CULINÁRIA QUEBRA TORTO - MÓDULO CULINÁRIA PORTUGUESA
O cinas que trabalhará informações básicas de gestão e planejamento, garantindo a
sustentabilidade nanceira, técnicas e habilidades para manuseio de alimentos.
Receitas:
05/03 – Bacalhau com nata
12/03 – Bolo de cenoura com nozes e maça
19/03 – Bolinho de bacalhau
26/03 – Peixinhos da horta

15h | A partir de 14 anos | Inscrições: Recepção Sesc Porto

Blitz do Brincar
Jogos e atividades recreativas para descontração no seu horário de almoço.

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

APRENDENDO A VIVER SAUDÁVEL - GANHA TEMPO
Atividade destinada ao público presente, onde além de pipoca, o Sesc oferece
gratuitamente os serviços de: Aferição de Pressão Arterial, Orientações visando a
promoção de saúde e IMC, O cinas e Jogos Recreativos, além de serviços gratuitos com o
Salão Escola Sesc.

08 e 21/03 | 13h30 às 16h30 | Ganha Tempo

MESTRE CUCA MIRIM – OFICINA DE CULINÁRIA INFANTO-JUVENIL
Receita: Batata Smile Assada
13/03 - 15h - 06 a 09 anos
14/03 - 15h - 10 a 17 anos

Pré inscrição: Recepção Sesc Porto a partir do dia 01/03 – VAGAS LIMITADAS

SARAU COM BAZAR – TEMA CONTINENTE AFRICANO
Temos um encontro marcado no jardim do Sesc Porto para vivenciar momentos lúdicos e
também conhecer o nosso bazar, onde você poderá trocar alimentos por produtos e assim
ajudar o projeto Mesa Brasil Sesc.

16/03 | 17h às 19h | Traga o seu alimento não perecível para trocar por produtos.

OFICINANDO
Confecção de brinquedos com materiais reaproveitáveis.

22 e 23/03 | 14h às 16h30 | Espaço Reacreativo | 05 a 12 anos | Vagas Limitadas |
Inscrições gratuitas, na sala de recreação.
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APRENDENDO A VIVER SAUDÁVEL - MERCADO DO PORTO
Atividade destinada ao público presente, onde além um saboroso caldo, o Sesc oferece
gratuitamente os serviços de: aferição de pressão arterial, orientações visando a promoção
de saúde e IMC, O cinas e jogos recreativos.

25/03 | 13h30 às 16h30 | Mercado do Porto

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
Receita: Bolo de beterraba com laranja

29/03 | 14h | Cozinha Experimental | Inscrições Gratuitas |
A partir de 14 anos | Vagas limitadas.

APRENDENDO VIVER SAUDÁVEL
Palestras e exposição monitorada com temas variados de saúde: hipertensão, diabetes,
saúde bucal, higiene pessoal, hepatites virais, IST´s, visando à promoção e prevenção em
saúde, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.

Informações: 3616-0702.

TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS
Grupo formado por pessoas com 60 anos ou mais que buscam melhorar a sua qualidade de
vida, resgatando o convívio, a participação e o exercício da cidadania, por meio de práticas
socioeducativas desenvolvidas no grupo.

Seg. a Sex. | 13h30 às 15h | Grupo de convivência

CONSULTA DIETOTERÁPICA
Realização de consulta dietoterápica, com avaliação antropométrica, elaboração de dieta e
orientação nutricional individualizada. Comerciário: R$ 20,00. (exclusivo para alunos,
Categoria Comerciário, da Academia do Sesc Porto). A taxa deve ser paga na Central de
Atendimento e o agendamento da consulta no. Sesc Porto - Informações: Tel. 3611-0700

AVALIAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL
Fundamental para avaliar a aptidão física relacionada a
saúde e ao desempenho esportivo, como também para
veri car a evolução e os resultados obtidos.
Faixa etária: Feminino 16 a 55 anos e Masculino 16 a
60 anos. Comerciário/Dependentes: R$20,00 /
Usuário/Dependente: R$ 40,00
A taxa deverá ser paga na Central de Atendimento e o
Agendamento da Avaliação na Academia do Sesc Porto.

ODONTOLOGIA
Exclusivo para comerciários e dependentes.
Ÿ

Unidade Sesc Porto
Segunda a sexta-feira | 8h às 22h
Informações 65 3611-0705

Ÿ

Unidade Sesc Galdino
Segunda a sexta-feira | 07h30 às 18h
Informações (65) 3313-8900
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ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

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

BIKE

HIDROGINÁSTICA

MIX DE GINÁSTICA

14 anos acima
GINÁSTICA ADAPTADA

45 anos acima
GINÁSTICA AERÓBICA

14 anos acima
GINÁSTICA FUNCIONAL

14 anos acima

14 anos acima
MUSCULAÇÃO

14 anos acima

MUSCULAÇÃO IDOSOS

50 anos acima

* Horários exclusivos para comerciários e seus dependentes

GINÁSTICA ZUMBA

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

Até 24/03 | 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 DE PINTURA - INTRODUÇÃO A TÉCNICA DE ENCÁUSTICA
COM A ARTISTA MARLENE TROUVA
A o cina irá apresentar introdução a técnica de pintura
ENCÁUSTICA, apresentando as possibilidades de
experimentação com o uso da cera em projetos artísticos.

09/03 | 19h às 22h | Ateliê de Artes | 14 anos | 2 L de
leite UHT | Insc. e inf.: (66) 3411-1491/1484 ou
ehill@sescmt.com.br

CINEMA
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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 CASTELO NO CÉU.
(Tenku no Shiro Rapyuta. Direção: Hayao Miyazaki,
Japão, Animação, Dublado, 1986, 124 min)

Sinopse: Pazu, um aprendiz de engenheiro, conhece uma
jovem garota dona de um colar brilhante, Sheeta, e
descobrem que ambos estão procurando pelo legendário
castelo utuante. Assim começa uma aventura com
piratas gananciosos dos céus, agentes secretos e
obstáculos que tentam esconder a verdade e resgatar o
misterioso colar.

07/03 | 17h30 | Cinema | Ingresso: 1 litro de leite UHT | Livre

31 MINUTOS - O FILME
(Direção: Alvaro Díaz, Pedro Peirano, Brasil/Chile, 2012,
80 min)

Sinopse: Juanín atua como 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 em extinção
conhecida como Cachirula. Ela só precisa precisa dele
para completar sua exótica coleção. Contando com a
ajuda de Tio Careca, ela dá início a uma caçada pelo último membro dos juanines. Juanín
acaba raptado e levado até o fantástico castelo de vilão, 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.

14/03 | 17h30 | Cinema | Ingresso: 1 litro de leite UHT | Livre
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Porco Rosso
(Kurenai no buta. Direção: Hayao Miyazaki, Japão,
Animação, Dublado, 1994, 93 min)

Sinopse: Na Itália entre as duas guerras, caçadores de
prémios ganham a vida a lutar contra os piratas do ar que
aterrorizam o Mar Adriático. Um deles é Marco
Porcellino, mais conhecido por Porco Rosso. Gina,
cantora e proprietária do Hotel Adriano, situado numa
pequena ilha, 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 – uma fotogra a que mostra o seu rosto antes de assumir os agora
característicos contornos porcinos.

28/03 | 17h30 | Cinema | Ingresso: 1 litro de leite UHT | Livre

Em março, o CineSesc aborda a temática feminina em diferentes dimensões. Em 04 longasmetragens e 03 curtas, na sessão de debate, serão abordados a discriminação, o assédio em
diversos ambientes e a objeti cação da mulher. As produções também trazem importantes
re exões sobre a mulher ser muito mais que sensibilidade, sexualidade e maternidade.

CINESESC - MÊS DA MULHER:
ANTES DE MÃES, ELAS SÃO MULHERES
(Anna Lorenza, Brasil, Documentário, 2017, 86min.)
Sinopse: Entrevistas com dez mulheres brasileiras, que contam
sobre suas experiências e percepções pessoais sobre ser mulher e
mãe. O documentário tem o objetivo de despertar re exão e
discussão sobre o que a TV não diz a respeito da maternidade,
como o medo, a culpa, o puerpério e a ausência dos pais na
paternidade. Busca repensar as possibilidades de mudanças na
vida da mulher que passa por essa transformação.

01 e 08/03 | 19h30 | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT | Livre

CINESESC - MÊS DA MULHER:
O SONHO DE WADJDA
(Haifaa Al Mansour, Arábia Saudita, 2012, 98min,
Drama)
Sinopse: Wadjda é uma garota que vive em uma cultura
conservadora e seu maior desejo é comprar uma bicicleta
para disputar corrida com seu melhor amigo. Porém,
encontra di culdades para realizar seu sonho, pois
bicicletas são consideradas perigosas para meninas e
Wadjda terá que conseguir sozinha.

06/03 | 19h30 | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT | Livre

CINESESC - MÊS DA MULHER:
PAULINA
(Santiago Mitre, Argentina, Drama, 2015, 103min.)
Sinopse: Uma jovem larga sua promissora carreira de
advogada para ser professora em uma região pobre da
Argentina. Sua escolha é colocada à prova ao ser
estuprada por um grupo de alunos que a confunde com
outra mulher.

13 e 29/03 | 19h30 | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT | 16 anos

CINESESC - MÊS DA MULHER:
DIREITOS, FORÇA, VIOLÊNCIA E HISTÓRIA: DEBATE SOBRE A
MULHER NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA CONVIDADAS.
VOU CONTAR PARA MEUS FILHOS
(Tuca Siqueira, Brasil, Documentário, 2011, 24min.)
Sinopse: Entre 1969 e 1979, 24 mulheres estiveram presas
na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, em Recife (PE),
porque lutavam por igualdade social e pela democracia em
uma época em que o Brasil enfrentava uma ditadura
militar.
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QUEM CALA NÃO CONSENTE
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(Cintia Kavaguti, Aline Fornel, Brasil, Documentário, 2016,
15min.)
Sinopse: A produção mostra casos sobre a violência sexual
contra a mulher no ambiente universitário.

AUTÓPSIA
(Mariana Barreiros, Experimental, 8 min. RJ, 2016)
Sinopse: O lme é uma inspeção de como a cultura e a
mídia são responsáveis pela objeticação e desumanização da
mulher e, portanto, da violência contra ela.

15/03 | 19h30 | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT | 16 anos

CINESESC - MÊS DA MULHER:
A CIDADE ONDE ENVELHEÇO
(Marília Rocha, Brasil, Drama, 2016, 99min.)
Sinopse: Uma jovem portuguesa que vive no Brasil
recebe em sua casa uma amiga com quem já não tinha
contato. Surge uma profunda ligação entre elas: enquanto
uma lida com a saudade irremediável de casa, a outra
vive uma aventura em um novo país.

27/03 | 19h30 | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT | 16 anos
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MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
UMA JORNADA DE QUATRO DÉCADAS PELO FANTÁSTICO MUNDO DOS
FILMES B DE FICÇÃO CIENTÍFICA
“Clássicos do Sci- : Uma Jornada de Quatro Décadas pelo Fantástico Mundo dos
Filmes B de Ficção Cientí ca” acontecerá entre os dias 19 e 22 de março, com sessões de
terça-feira a domingo no período noturno. Trazendo seis lmes de quatro décadas
diferentes (1950, 1960, 1970 e 1980), de diretores consagrados como Mario Bava, John
Carpenter e Joseph Losey.

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: A AMEAÇA QUE VEIO DO ESPAÇO
(Jack Arnold, Estados Unidos da América, Ficção,
1953, 87min.)
Sinopse: No interior do Arizona, um astrônomo descobre
que uma espaçonave caiu no deserto, mas ninguém
acredita nele. Quando moradores começam a desaparecer, ele decide investigar.

19/03 | 18h | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT |
14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)
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MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: O PLANETA PROIBIDO
(Fred M. Wilcox, Estados Unidos da América, Ficção,
1956, 90min.)
Sinopse: O lme narra a história de uma expedição para
veri car uma colônia de cientistas em um planeta
distante, um dos clássicos absolutos da cção cientí ca, a
produção marcou a estréia do icônico robô Robby.

19/03 | 21h | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT |
14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: OS MALDITOS
(Joseph Losey, Reino Unido, Ficção, 1963, 95min.)
Sinopse: Um turista norte-americano, um jovem líder de
uma gangue e sua problemática irmã acabam presos em
um complexo secreto que faz experiências com crianças.
Uma fascinante parábola de Losey sobre paranóia
atômica.

20/03 | 18h | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT |
14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: O PLANETA DOS VAMPIROS
(Mario Bava, Itália, Ficção, 1965, 88min.)
Sinopse: Em um futuro não muito distante, uma missão
de investigação do planeta chamado Aura, lança duas
naves no espaço, Argos e Galliot. Ao chegarem a
superfície de um planeta desconhecido, a tripulação
começa a lutar uns contra os outros sem entenderem o
motivo, tendo então que descobrir o que há nesse planeta.

20/03 | 21h | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT | 14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: FULGA NO SÉCULO 23
(Michael Anderson, Reino Unido, Ficção, 1976,
119min.)
Sinopse: No século 23, a população tem uma idade limite
para viver: 30 anos, idade estipulada por computadores
para manter o controle demográ co. O policial Logan é
designado para encontrar o “santuário”, local onde os
fugitivos se escondem. Ele está próximo de completar 30
anos e começa a questionar as regras do sistema.

21/03 | 18h | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT | 14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)

MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
FILME: ELES VIVEM
(John Carpenter, Estados Unidos da América, Ficção,
1988, 94min.)
Sinopse: Um trabalhador braçal chega a Los Angeles e
encontra um emprego em um edifício em construção. Em
uma operação policia, parte do local onde mora é
destruída, então ele encontra uns óculos escuros
aparentemente comuns, mas ao usá-los consegue
enxergar alienígenas disfarçados de seres humanos e as
mensagens subliminares que eles transmitem através da mídia.

21/03 | 21h | Cinema | Ingressos: 1 litro de leite UHT | 14 Anos (Violência e Diálogo Adulto)
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MOSTRA CLÁSSICOS DO SCI-FI:
PALESTRA: OS FILMES DE FICÇÃO CIENTÍFICA DA ERA NÚCLEAR
COM CARLOS PRIMATI
Nessa palestra, serão abordadas tanto as questões políticas
quanto culturais, sociais e técnicas que resultaram num prolí co
ciclo de lmes de monstros gigantes, criaturas mutantes, robôs
e outras situações típicas do pós-guerra, quando a energia
nuclear passou a povoar o imaginário coletivo e criou novos
temores na população, in amada pelas provocações entre os
governos dos Estados Unidos e União Soviética, que resultaram
na chamada Guerra Fria. Esse assunto, muito mais do que
informativo, é repleto de informações históricas sobre o
panorama da época e especi camente do cinema realizado até
então, mas também pertinente para a nova realidade que
vivemos, em que aparentemente a polarização política da Guerra Fria parece estar
sendo reavivada por políticos atuais.
Carlos Primati é Jornalista, crítico, tradutor, historiador e pesquisador dedicado a tudo que
se refere ao cinema de horror mundial. Publicou artigos em livros sobre a obra do cineasta
José Mojica Marins, sobre o Horror no Cinema Brasileiro e sobre o cineasta Carlos Hugo
Christensen, rmando parceria com a Heco Produções em mostras dedicadas à produção
nacional no gênero. Escreveu ensaios para catálogos das mostras de George A. Romero, da
atriz Ruth de Souza e para o centenário de Kirk Douglas

22/03 | 19h | Ingressos: 1 litro de leite UHT | 14 anos

MÚSICA
CICLO SESC DE MÚSICA - COM LUIZ HERNANE E ACHILLE PICCHI
O Ciclo Sesc de Música apresenta nesta edição o Concerto
do Duo de Violoncelo e Piano com os renomados músicos
Luiz Hernane Carvalho (NED) e Achille Picchi (SP). Estes
músicos que já percorreram as mais respeitadas salas de
concerto do mundo, e foram integrantes dos mais
importantes grupos concertantes do país, irão apresentar
as Sonatas de Brahms para Violoncelo e Piano. Está é uma
programação singular que proporcionará a seus
espectadores música camerística de qualidade sonora é técnica espetacular.

23/03 | 14h (agendamento) e às 20h (aberto ao público) | 1 L de leite UHT | Livre
Inscrições e informações: (66) 3411-1491 / 1484 ou pelo e-mail ehill@sescmt.com.br

LAZER
OFICINA RECICL(ARTE)
Nesta o cina iremos confeccionar objetos de decoração,
utilizando materiais reciclados, como garrafas, potes de
vidros, latas, linhas, cordões entre outros, visando à
sustentabilidade e o meio ambiente, ressigni cando
objetos até então considerados lixo.

01 e 02/03 | 15h30 | Inscrição: 1 litro de leite UHT |
14 anos acima

SARAU RECREATIVO
Sarau recreativo em comemoração ao dia da Mulher. Bate papo, musica, apresentação de
poemas.

08/03 | 19h | Gratuito | Livre

BAZAR DE TROCAS
Ÿ

17h30 - Bazar de trocas: Sessão Bônus para o
público Feminino (bijuterias).

*Troca dos demais itens por alimentos perecíveis.
Ÿ

16h - O cina de automaquiagem e o cina de
tranças singulares.

09/03 | 17h30 | Local Deck (Oﬁcina) | Gratuito | Livre
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CHÁ DA TARDE ELAS POR ELAS , COM O MESA BRASIL
Café com as entidades: * Com o foco em fortalecer o
vinculo entre os grupos, o Programa Mesa Brasil realizará
um café com entidades atendidas pelo Programa.
Participarão do café como convidadas para o fomento ao
diálogo: Adriana Liário (Grupo de Apoio as TransGATTRS), Sandra Raquel Mendes (Associação de mulheres
de Rondonópolis) e entidades em geral . Será um momento
re exivo de vivências e descontração. As abordagens
serão sobre a conjuntura atual para as mulheres em Rondonópolis. Apresentação cultural
da Miss Gay de Rondonópolis Mônica.

27/03 | 17h30 | Concha Acústica | Gratuito | 14 anos acima

TROCANDO IDEIAS COM A TERCEIRA IDADE
Recreação e atividades esportivas para grupos da terceira idade.

Sextas-feiras | 13h às 15h | Gratuito

CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER
O Sesc organiza, no dia 18 de março, a 1ª Caminhada em
Comemoração ao Mês da Mulher. A largada acontecerá
na praça ao lado do Sesc, com o percurso de 4km. A
corrida é aberta ao público e as inscrições podem ser
feitas com antecedência na Central de Atendimento. As
camisetas do evento serão retiradas no dia, uma hora
antes do início da caminhada.

18/03 | 07h | Troque 1 litro de leite UHT por uma camiseta | Inscrições limitadas | Livre

CIRCUITO EXTREMO
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Com o Prof. Anderson

10/03 | 16h30 | Entrada sugerida: 1 litro de leite UHT |
14 anos acima

1 CIRCUITO
O

EXTREMO

2018

O Sesc convida a todos da cidade para participar do 1º
Circuito Extremo, com muitos exercícios aeróbicos e
anaeróbicos com muita intensidade.

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., Qua., e Sex das 17h às 17h50 e Ter. e Qui. das 17h às 17h50 | 05 a 10 anos |
Insc. e inf.: (66) 3411-1460

BANHOS DE PISCINA
Sábados: Banhos de piscina a partir das 14h;
Domingos e feriados: banhos de piscina, atividades
recreativas e esportivas a partir das 9h. Disponibilizamos
quiosques com churrasqueiras.

Day use: gratuito para 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

07 a 11 anos

Sábado

15h

Gratuito

Gratuito

12 a 59 anos

Sábado

13h

Gratuito

Gratuito

VIOLA DE ARCO (ORQUESTRA)

13 a 59 anos
VIOLONCELLO

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

CURSOS PCG (PLANO DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE)
FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

HORÁRIOS

COMER.

USUÁRIO

2ª e 4ª

18h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

3ª

09h e 13h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

2ª e 4ª

09h e 15h30

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

07 a 10 anos

3ª e 5ª

09h e 16h

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

11 a 59 anos

3ª e 5ª

17h15

Gratuito (PCG)

Gratuito (PCG)

DANÇA

14 anos acima
DESENHO E PINTURA

07 a 14 anos
FLAUTA DOCE

07 a 17 anos
VIOLÃO

Inscrições PCG - de 08/01 a 16/02/2018 - O candidato aos cursos PCG, deverá apresentar cópia
dos seguintes documentos: CPF ou CN (candidato e responsável), Comprovante de endereço,
Atestado de Escolaridade e Comprovante de renda familiar de até 3 salários mínimos nacional.
Para mais informações 66-3411-1491/1450 - Início das aulas: 01 de março. Todas as
informações pertinentes ao processo de seleção está disponível no edital PCG, no site do
www.sescmt.com.br

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

Cuiabá

Barão de Melgaço

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

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

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

Juscimeira

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

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

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

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

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

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

www.sescmt.com.br

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

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

Ler Cáceres

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

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

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

