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A cada ano temos a satisfação de apresentar ao nosso público esta publicação com as 

ações realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. Em 2016 completamos 70 anos de um 

trabalho de excelência e grande relevância para a sociedade. O êxito de nossa atuação  

durante todas essas décadas é o impulso de que precisamos para prosseguir com no-

vos desafios e o que confere às atividades do Sesc maior alcance e capilaridade. Nossa 

esperança de um futuro melhor se renova cada vez que folheamos as páginas deste 

nosso anuário.

Antonio Oliveira Santos
Presidente do Conselho Nacional do Sesc

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   4 07/06/17   13:41



Com a publicação do livro Realizações Sesc 2016 temos a oportunidade de vislumbrar 

grande parte das atuações de nossa instituição por todo o país, das capitais às cidades 

do interior. Aqui, os resultados do nosso trabalho nas áreas de Educação, Saúde, Cul-

tura, Lazer e Assistência, além da nossa preocupação com sustentabilidade, difusão 

de conteúdo e novas construções e remodelagem de instalações se revelam como um 

estímulo para a continuidade de nossos serviços em prol de uma vida equilibrada e 

saudável, em todos os sentidos, para o nosso público.   

Carlos Artexes Simões
Diretor-Geral do Departamento Nacional do Sesc
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Em setembro de 2016, o Serviço Social do Comércio  

completou 70 anos. Esta seção mostra como  

foram as comemorações Brasil afora.

Especial
Sesc  
70 anos
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Especial Sesc 70 anos

Festa no Parque das Nações 
Indígenas, em Corumbá (MS). 

Foto: Sesc no Mato Grosso do Sul

HOMENAGENS AOS 70 ANOS DO SESC 
NO DEPARTAMENTO NACIONAL
Ao longo do ano, aconteceram no Departamento Nacio-
nal, no Rio de Janeiro, homenagens e celebrações pelos 
70 anos do Sesc. Em 4 de janeiro, foi feita uma ação de 
boas-vindas aos servidores com um café da manhã. Em 
setembro, foi lançado o vídeo institucional com imagens 
captadas em diferentes unidades do Sesc, tendo como 
trilha sonora a música “Brasileiro”, da cantora Fernanda 
Abreu. No mesmo dia, uma ação de endomarketing do 
Departamento Nacional, da Escola Sesc de Ensino Médio 
e do Centro Cultural Sesc Paraty mobilizou os funcioná-
rios com o show de Fernanda Abreu, lançando nacional-
mente o vídeo institucional. Houve ainda um hotsite em 
que o público pôde enviar suas histórias de transforma-
ções com o Sesc. No Instagram, a ação O Sesc que Eu Vejo 
resultou em um livro comemorativo com as melhores 
fotos enviadas pelos participantes. A campanha Sesc 70 
anos, com três vídeos cujo slogan foi “Pessoas transfor-
mam pessoas”, foi vencedora do Prêmio Marketing Con-
temporâneo 2016.
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Especial Sesc 70 anos

PRÊMIO PARCEIRO SESC RECONHECE 
251 INSTITUIÇÕES EM SANTA CATARINA 
Homenagens aos parceiros marcaram o aniversário de 
70 anos do Sesc em Santa Catarina, em 24 cidades onde 
a instituição tem unidades. O prêmio Parceiros Sesc foi 
entregue nas seguintes categorias: Empresa Privada; Or-
ganização Pública; Entidade de Classe e Sindicato e Orga-
nizações da Sociedade Civil/Terceiro Setor. Os homena-
geados contribuíram para o crescimento do Sesc e para o 
desenvolvimento local de cada cidade, além de terem um 
histórico de parceria ativa nos projetos da instituição, se-
rem alinhados com a missão e os valores do Sesc e disse-
minarem a causa com comprometimento e receptividade. 

TRÊS MIL COMERCIÁRIOS PARTICIPAM 
DA CAMINHADA DA PRIMAVERA 
Cerca de 3 mil comerciários participaram da Caminhada 
da Primavera, evento que marcou as comemorações do 
aniversário do Sesc no bairro de Siqueira Campos, em 
Aracaju (SE). Na concentração, o Sesc promoveu ações 
das campanhas de saúde realizando testes de glicemia, 
aferição da pressão arterial e verificação do índice de 
massa corpórea (IMC), além de orientação nutricional, 
preparação física e alongamento com professores e ins-
trutores. Ao longo dos 3 km de percurso, os participan-
tes passaram pelas principais ruas do bairro acompanha-
dos pela banda Axé do Bom e por uma trupe circense, 
que fez o trajeto em pernas de pau. Ao longo do trajeto 

foram distribuídos água mineral e protetor solar. O Sesc 
também colocou à disposição do público trenzinhos de 
apoio para crianças e idosos. No final da caminhada, os 
participantes receberam um kit com lanche saudável, 
preparado com disposição calórica balanceada, para re-
por as energias.  

CONCERTO EM CEILÂNDIA PARA  
CELEBRAR OS 70 ANOS DO SESC 
Em setembro, a unidade do Sesc em Ceilândia (DF) re-
cebeu a Orquestra da Sociedade de Concerto de Brasília. 
Os 78 músicos se apresentaram para uma plateia de 450 
pessoas. Com o teatro Sesc Newton Rossi lotado, o pú-
blico prestigiou a apresentação, que teve direção musi-
cal e regência do maestro português Osvaldo Ferreira. O 
concerto foi gratuito e teve em seu repertório MPB, tango  
argentino, fado português e operetas espanholas.

SESC NO MATO GROSSO DO SUL 
COMEMORA COM 35 MIL PESSOAS 
A festa no Parque das Nações Indígenas (MS) reuniu mais 
de 35 mil pessoas, que assistiram a diversos espetáculos: 
Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, Orquestra Li-
vre Sesc Lageado, banda Curimba, Bella Xu e Jota Quest. 
O evento foi uma celebração à vida, à amizade e às mu-
danças para um mundo melhor. 

SESC NO AMAZONAS PROMOVE SÉRIE 
DE FESTIVIDADES PARA CELEBRAR A 
INSTITUIÇÃO 
Em Manaus, a programação contou com uma ação para 
os colaboradores chamada de O Dia S. Aconteceu tam-
bém uma missa comemorativa, uma sessão solene na 
Assembleia Legislativa de Manaus, a exposição Sesc 70 
anos: Uma História pra Contar e a exposição Galeria dos 
Presidentes do Sesc no Amazonas. Encerrando o mês co-
memorativo, foi realizada a Festa do Tapete Vermelho, 
com desfile de uniformes de empresas que funcionam no 
centro de Manaus.

Concerto Sinfônico em Ceilândia (DF). Foto: Rafael Carmona
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Especial Sesc 70 anos

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
PRESTA HOMENAGEM AO SESC 
A Câmara Municipal de Aracaju (SE) realizou em setem-
bro sessão especial em homenagem aos 70 anos de criação 
do Sesc. Na abertura da solenidade foi destacado o traba-
lho de grande alcance social promovido pela instituição 
em Sergipe e o reconhecimento da sociedade, mediante 
as inúmeras ações e projetos de valorização voltados aos 
trabalhadores do setor terciário. A Camerata do Sesc, for-
mada por 50 jovens violinistas do projeto Roda da Vida, 
apresentou dois números do cancioneiro popular. Tam-
bém houve a apresentação do coral Nova Vida, uma das 
ações desenvolvidas pelo Trabalho Social com Idosos, 
composto por 100 vozes.

Camerata do Sesc se apresenta na Câmara Municipal (SE). Foto: Sesc em Sergipe

a mais de 200 estabelecimentos, mostras de artes e de 
ideias, que reuniram 12 mil pessoas, além da entrega do 
Prêmio Parceiro Sesc a 251 instituições.

ESPETÁCULO TEATRAL  
CONTA A HISTÓRIA DO SESC 
No Rio Grande do Norte, três atores do grupo Clowns de 
Shakespeare representaram o Sesc a partir de um roteiro 
elaborado pelos funcionários da comunicação. A linguagem 
leve do texto e a cenografia transportaram os espectadores 
para os anos 1940, mostrando a evolução da marca. Tudo 
ao som de sucessos da época. No palco, o público pôde co-
nhecer o sr. Sesc, que assumiu uma forma figurativa e foi 
apresentado como um septuagenário de ar juvenil. Durante 
a encenação, foram apresentadas suas áreas de atuação e os 
projetos que foram destaques ao longo do ano.

MINAS GERAIS COMEMORA  
O ANO INTEIRO 
Cerca de 3 mil alunos das unidades do Sesc em Minas que 
recebem os projetos Habilidades de Estudo (PHE) e Sesc 
Alfabetização celebraram o aniversário da instituição com 
uma série de atividades durante o primeiro semestre. En-
tre elas, releitura da logomarca do Sesc utilizando mate-
riais recicláveis, exposição de objetos antigos, entrevistas 
com familiares contando como era a cidade na época de 
inauguração da entidade e confecção de painéis de pintura 
em tecido. Houve também apresentações para as famílias, 
com números de dança, teatro e música representando a 
época de chegada do Sesc a Minas Gerais.

Para o segundo semestre, no dia 18 de setembro, no Par-
que Municipal Américo Renné Giannetti, em Belo Hori-
zonte, o Sesc em Minas organizou um Piquenique Cul-
tural com uma programação que atraiu cerca de 20 mil 
pessoas. Entre as atrações estavam intervenções circen-
ses, teatro lambe-lambe, contação de histórias e música 
com João Bosco, Vítor Ramil e os artistas selecionados 
pelo Sesc Fomenta: Isto é Nosso (MG), Orquestra de Cho-
ro Campineira (SP) e Duo Finlândia (DF).

SESC EM SANTA CATARINA  
PUBLICA O LIVRO “UMA HISTÓRIA  
FEITA DE MUITAS” 
A obra, editada pela Tempo Editorial, mescla a história do 
Sesc no estado com as de pessoas que têm suas vidas entre-
laçadas à instituição. São 234 páginas repletas de histórias, 
imagens e informações relativas ao trabalho da entidade en-
tre 1946 e 2016. A distribuição do livro foi gratuita e a pu-
blicação está disponível on-line em: <http://www.sesc-sc.
com.br/blog/livro-uma-historia-feita-de-muitas/>. 

Além do lançamento, a programação de aniversário do 
Sesc em Santa Catarina contou com atividades especiais 
nas unidades, intervenções no comércio local, com visita 
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Principal área de atuação do Sesc,  

a Educação permeia todas as suas atividades. 

Em seus projetos específicos, incluem-se a 

Educação Infantil e Fundamental, o Ensino 

Médio e a Educação de Jovens e Adultos, 

além de cursos de valorização social, idiomas, 

pré-vestibulares e salas de ciências.

Educação
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Educação

EDUCAÇÃO  
DE JOVENS E ADULTOS
O projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Santa 
Catarina proporcionou que 376 pessoas, com idade entre 
18 e 74 anos, pudessem retomar os estudos. Na modali-
dade Ensino Médio, desenvolvida no Centro de Atividades 
de Florianópolis, a instituição formou a 20a turma.

Foto: Sesc em Santa Catarina
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PARCERIA SESC LER E UNIVERSIDADE 
DE LISBOA RESULTA EM NOVO CURSO
Em 2016, a equipe técnica do Sesc Ler do Departamen-
to Nacional (RJ) visitou o Instituto de Educação da Uni-
versidade de Lisboa. O objetivo foi conhecer o trabalho 
da instituição e identificar possibilidades de cooperação 
técnica com o Sesc, e o resultado foi a oferta, para o ano 
seguinte, do curso de especialização Formação de Jovens e 
Adultos ao Longo da Vida, a ser desenvolvido com a par-
ceria entre o Departamento Nacional e a Universidade de 
Lisboa, considerando a expertise da instituição nessa área e 
o reconhecimento acadêmico internacional das produções 
do corpo docente.

AÇÃO MINUTO EDUCAÇÃO
Cinco encontros para falar cada um sobre um tema re-
levante e atual. Assim foi a ação Minuto Educação, vol-
tada para os estudantes da EJA em Recife (PE), do pré-
-vestibular do Sesc Santa Rita e para as demais escolas da 
redondeza. Cada edição teve palestra e depois uma rodada 
de conversas sobre os temas Consciência Negra, A Mulher 
no Mercado de Trabalho, Escola sem Partido, Diversidade 
de Gênero e Aedes Aegypti. Os mediadores foram profes-
sores do Sesc e profissionais convidados para ampliar as 
discussões e promover um maior intercâmbio.

AÇÃO ESTIMULA A CRIATIVIDADE  
E O PENSAMENTO CRÍTICO 
Os 250 alunos da EJA do Sesc no Amazonas foram con-
templados com uma ação que visava a discussão de temas 
atuais e complexos do cotidiano. O objetivo era desenvol-
ver a capacidade criativa e crítica dos alunos, por meio de 
atividades com diferentes graus de complexidade e pes-
quisas. Os temas trabalhados foram A Arte da Fotografia 
e sua Relação com o Comportamento Humano no Século 
XXI; Preconceito e Discriminação Racial: uma Abordagem 
Legal; Tecnologia de Uso Profissional; Linguagem Virtual; 
A Influência da Mídia na Sociedade; Drogas, Por Que Ain-
da Dizer Não; A Corrupção no Brasil; Água, Números e 
Vida. Fechando a programação, aconteceram apresenta-
ções musicais, artísticas, científicas e acadêmicas no hall 
do Centro de Atividades Danilo Mattos Areosa.

ALUNOS DO SESC LER PARTICIPAM  
DE PASSEIO PEDAGÓGICO
Na última semana de outubro, o Sesc em Sergipe promo-
veu uma aula-passeio com os alunos da Alfabetização de 
Jovens e Adultos (AJA), do Centro Educacional Sesc Ler, 
do município de Indiaroba (SE). A programação envolveu 
visitas às instalações da unidade Socorro, onde foram rea-
lizadas ações recreativas na área do clube, e ao Museu da 
Gente Sergipana. A atividade proporcionou um ambiente 
de integração entre os alunos e ofereceu uma programa-
ção diversificada. O Sesc Ler está presente em dezenas 
de municípios brasileiros e tem como objetivo transfor-
mar a escola em polo irradiador de educação e cultura. 
Em Indiaroba, o trabalho é desenvolvido pela AJA e pelos 
projetos sociais Habilidades de Estudos e Roda da Vida, 
voltados para crianças e adolescentes da região.

SARAU LITERÁRIO MOBILIZA ALUNOS 
O projeto Sarau Literário ocorreu de julho a dezembro 
nas unidades do Sesc Ler no Amazonas, tendo como pú-
blico-alvo alunos de EJA. A ação teve como objetivo des-
pertar e valorizar as habilidades artísticas, a linguagem 
literária, o conhecimento e a escrita de diversos gêneros, 
bem como promover futuros escritores locais. As várias 
etapas do projeto pedagógico ocorreram em sala de aula 

Detentas alunas da EJA têm aulas preparatórias para o Enem. Foto: Sesc no Amazonas
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e na biblioteca da unidade, onde foram desenvolvidos con-
teúdos básicos, para iniciantes, sobre literatura e gêneros 
textuais. Nas quadras poliesportivas do complexo das uni-
dades aconteceram apresentações de músicas dramatizadas, 
teatros com histórias da literatura infantil, versos, danças in-
dígenas, historietas, poesias, dramatizações e paródias. 

CIDADANIA SE APRENDE  
NO SESC LER DA PARAÍBA
A cidade de Patos (PB), no sertão paraibano, recebeu o 
projeto Força do Trabalho e Bem-Estar do Povo. Cerca 
de 900 alunos da EJA participaram de palestras, oficinas 
e atividades lúdicas com o objetivo de instruí-los sobre 
questões trabalhistas e sociais, como leis, áreas de atua-
ção, mercado de trabalho e geração de renda.

ALUNOS DO SESC ALFABETIZAÇÃO 
TRABALHAM A EVOLUÇÃO DOS MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO
A partir dos estudos em oficinas de alfabetização sobre o 
tema comunicação, os alunos do Sesc Alfabetização em Al-
menara (MG) montaram, entre abril e maio, uma linha do 
tempo mostrando a evolução dos meios de comunicação 
até os dias de hoje. Posteriormente, as turmas organizaram 
uma exposição com diversos aparelhos antigos e jornais, 
que demonstraram a diversidade e as mudanças nas tele-
comunicações. Além disso, os estudantes assistiram à peça 
Ópera de sabão — um melodrama radiophônico de rua. O espe-
táculo retratou o fim da era do rádio e o início da era da 
televisão, e foi o primeiro contato com o teatro para alguns 
dos 150 participantes.

FEIRA DAS PROFISSÕES EM CUIABÁ 
PARA ALUNOS DA EJA
A Feira das Profissões foi desenvolvida para os alunos 
do turno da noite da EJA do Sesc no Mato Grosso, entre 
os meses de maio e junho, período em que muitos deles 
são trabalhadores. No evento foi apresentada a impor-
tância dos estudos para conhecer e optar por diferentes 
profissões ou aperfeiçoar aquela já exercida por eles. A 
feira atraiu um público de quase 2 mil pessoas, as quais 
receberam orientação vocacional e aprenderam sobre as-

suntos que fazem parte do dia a dia dos estudantes, sen-
do sensibilizados para a importância da educação na vida 
profissional. 

SESC PLATEIAS APRESENTA TEATRO 
DE RUA EM GURUPI
Como parte do projeto Sesc Plateias, os alunos da EJA do 
Sesc Gurupi (TO) encenaram ao ar livre a peça A arte pelo 

olhar de um romeiro no parque Mutuca, em dezembro. Ao 
longo do ano, eles estudaram e pesquisaram sobre ma-
nifestações culturais da região sul do Tocantins, acompa-
nhados dos professores e da orientadora pedagógica. 

DETENTAS NO AMAZONAS  
TÊM PREPARATÓRIO PARA O ENEM
O Sesc, em parceria com a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária (Seap) do Amazonas, realizou, no 
segundo semestre de 2016, o preparatório para o Exame 
Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liber-
dade (Enem PPL). Vinte detentas da Unidade Prisional 
Semiaberto Feminina foram contempladas. Este é o se-
gundo ano consecutivo de realização desta ação educacio-
nal. Os professores da EJA ministraram as disciplinas de 
matemática, português, inglês, geografia, história, física, 
química, biologia e também palestra motivacional, apli-
cação de teste vocacional e simulado. O objetivo do pre-
paratório foi revisar as áreas de conhecimento do exame 
na expectativa da aprovação das inscritas. O Enem PPL é 
aplicado em prisões e unidades de internação socioeduca-
tivas, dando oportunidade de acesso ao Ensino Superior a 
menores infratores e adultos presidiários.

MALETA VIAJANTE APORTA EM MATO 
GROSSO E NA BAHIA 
Maleta Viajante é um projeto que possibilita que cada 
aluno leve para casa uma mala recheada com um livro 
de história, lápis colorido, canetas, cola, cola colorida, 
tesoura, revistas, purpurina, folhas e um informativo so-
bre o objetivo do projeto. Os familiares também se en-
volviam na leitura do livro e depois, o aluno deveria fazer 
algum registro sobre essa leitura, podendo ser feito por 
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meio de palavras, frases ou textos. A cada semana, um 
sorteio selecionava quatro alunos para levar a maleta, 
processo que se repetiu até que todos tivessem par-
ticipado. No dia seguinte, ao retornarem, os escolhi-
dos da vez contavam para a turma sobre a experiência 
e mostravam suas produções. Os relatos registraram 
um avanço no envolvimento dos alunos com a leitura, 
além de uma grande interação com a família.

EDUCAÇÃO BÁSICA
PALHOÇA, EM SANTA CATARINA,  
RECEBE A PRIMEIRA CRECHE DO SESC
O Sesc em Santa Catarina inaugurou em janeiro, em 
Palhoça, na Grande Florianópolis, sua primeira creche. 
O serviço funciona 10 horas por dia e, nesse período, 
a criança tem uma rotina de atividades e alimentação. 
São dois lanches e duas refeições, higiene e descanso, 
além de atividades pedagógicas e recreativas voltadas 
ao desenvolvimento emocional, social e intelectual dos 
matriculados. Na Creche Sesc as crianças recebem uma 
alimentação saudável com acompanhamento de nutricio-
nista, uma variedade de alimentos, de acordo com sua 
faixa etária e as especificações individuais de cada um, 
respeitando o sistema imunológico em desenvolvimento.

PROJETO ESTIMULA CRIANÇAS A  
ESCREVER E A REVISAR SEUS TEXTOS
Estimular novos escritores e promover a autonomia 
das crianças em revisar os próprios textos, esses fo-
ram os pontos principais alcançados durante o projeto 
Escrevendo e Reescrevendo, realizado entre outubro e 
novembro no Sesc no Pará. Os alunos aprimoraram a 
escrita e o resultado foi o interesse de toda a turma em 
participar do concurso Repórter Mirim, promovido todo 
o ano pela TV Liberal. Os alunos também se inscreve-
ram no concurso do estado do Pará e, entre as cinco 
melhores redações, elegidas entre 400 textos enviados, 
estava a de Rafaela Cardoso, com o tema Danças e Mú-
sicas da Cultura Paraense. 

CORPO COMO MEIO DE EXPRESSÃO
Em 2016, um novo projeto voltado à psicomotricidade 
entrou em prática nas unidades de Educação Infantil do 
Sesc em Santa Catarina, com intuito de ampliar e valori-
zar a movimentação corporal. As atividades do Corpo em 
Movimento foram desenvolvidas por meio de brincadeiras 
para que os participantes desenvolvessem a autonomia ao 
realizar ações do cotidiano e ganhassem mais consciência 
corporal e capacidade de se expressar.

DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA É  
SUCESSO EM SANTA CATARINA
Um dia especial para alunos das escolas Sesc e da rede esta-
dual de Santa Catarina e seus familiares, a primeira edição 
do Dia da Família na Escola contou com a presença de mais 
de 1 milhão de pessoas no dia 16 de abril. O evento foi uma 
iniciativa do Movimento Santa Catarina pela Educação, do 
qual o Sesc faz parte. A programação envolveu atividades 
culturais, recreativas e exposição de projetos, além do con-
tato entre pais, alunos, professores e a direção das escolas, 
com o objetivo de aproximar a família da escola.

Primeira creche do Sesc é inaugurada em Palhoça (SC). Foto: Sesc em Santa Catarina
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PROJETO GIRA MUNDO  
TEM ESPAÇO SENSORIAL COM  
DIFERENTES TIPOS DE SOLO
Os alunos da Educação Infantil, do Projeto Habilidades de Es-
tudo (PHE) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Es-
cola Sesc Morada do Sol, em Araguaína (TO), foram os prota-
gonistas do projeto Gira Mundo: Sujo de Terra, Vida no Chão; 
em dezembro. Como parte do projeto, a mostra É Proibido 
Não Tocar apresentou releituras feitas pelos alunos em papel 
cartão, técnicas de pinturas em tela, maquetes, exposição de 
plantas e de tipos de solo. Um espaço sensorial foi monta-
do no hall da escola para os visitantes sentirem alguns tipos 
de solo com os pés e mãos (tato), experimentar tintas feitas 
da terra, degustar minhocas feitas de gelatina e saborear chás 
(paladar e olfato) feitos com plantas cultivadas pelas crianças.

DESAFIO CURUMIM ENSINA  
BRINCADEIRAS TRADICIONAIS  
DOS ÍNDIOS ÀS CRIANÇAS
Em maio, a Semana do Desafio Curumim aproximou as 
crianças da cultura local indígena no Sesc no Amazonas, 
apresentando a elas os jogos praticados pelos índios. Com 
a participação das turmas da Educação Infantil, que brin-
caram de amarelinha, corda, cuia na cuca e pescaria, a ati-
vidade ensinou aos alunos brincadeiras tradicionais, am-
pliando o repertório da linguagem oral e da matemática.

MOSTRA DE ARTES E IDEIAS  
MOVIMENTA O SESC EM  
SANTA CATARINA
As Escolas do Sesc em Santa Catarina tiveram em setembro 
uma programação colorida com a mostra de Artes e Ideias. 
Foram apresentados os resultados dos projetos feitos por 
cada turma da Educação Infantil, do PHE e do Ensino Fun-
damental a partir dos temas estudados, que resultaram em 
descobertas e aprendizagens significativas para as crianças. 
Em comemoração aos 70 anos do Sesc, as turmas receberam 
como sugestão de tema o futuro, e tiveram seus trabalhos 
expostos na mostra. O evento, que ocorre há três anos, é um 
convite para que a família participe da vida escolar e conheça 
o que os filhos estão criando, pesquisando e estudando. 

ESCOLA VEM AO SESC  
OFERECEU TRILHAS E OFICINAS  
A 5 MIL CRIANÇAS
Escola Vem ao Sesc é uma iniciativa da Colônia Ecológica 
Sesc Iparana, em Caucaia (CE), que oferece a estudantes de 
escolas públicas atividades voltadas para a Educação Am-
biental, Educação em Saúde, Nutrição e Recreação. A aula 
em campo começou na Reserva Ecológica Sesc Iparana. Lá, 
os alunos fizeram trilhas, assistiram a palestras e participa-
ram de oficinas no Viveiro de Mudas Florestais Nativas. Já 
no Horto de Plantas Comunitárias, conheceram as plantas 
medicinais e suas utilidades. Seguindo o roteiro até a Fazen-
dinha Educacional, visitaram a Casa Tradicional Sertaneja, 
que remete ao imaginário e ao modo de vida no interior nor-
destino. Na volta do ambiente rural, os jovens foram para o 
auditório, onde receberam orientações e assistiram a filmes 
educativos. As atividades, que ao longo do ano de 2016 reu-
niram mais de 5 mil crianças, se encerraram com uma ação 
recreativo-esportiva na piscina do clube.

CRIANÇAS AMPLIAM CONHECIMENTO 
NA ÁREA DAS ARTES PLÁSTICAS
O projeto Imaginação que Dá Cores foi desenvolvido em 
agosto pela turma de Educação Infantil na Escola Sesc 
Castanhal (PA). A partir das obras de Vincent Van Gogh, 
Tarsila do Amaral e de Romero Britto, as crianças trabalha-
ram em releituras, conheceram suas respectivas biografias, 
assistiram a vídeos e fizeram as próprias produções. Nesse 
caso, puderam incorporar elementos como formas, cores e 
temas usados pelos artistas. No fim, a obra Ciranda, de Ro-
mero Britto, deu nome à turma, e o trabalho do brasileiro 
foi apresentado à escola, aos pais e responsáveis durante a 
exposição dos trabalhos e de fotografias da turma.

ALUNOS DE ESCOLA DO SESC  
RECRIAM CLÁSSICOS EM FORMA  
DE PEÇAS DE TEATRO 
Ao longo do ano, os alunos da Escola para Vida Professor 
Mesquita Neto, em São Mateus (ES), trabalharam os clás-
sicos da literatura infantil, escolhendo os livros que gos-
tariam de ler e depois recriando as histórias para repre-
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sentá-las. A escola buscou formar leitores cada vez mais 
participativos e criativos, e para isso também propôs aos 
estudantes apresentações de dança, teatro e exposições. 
Os jovens apresentaram em sala de aula para seus colegas 
o espetáculo Chapeuzinho vermelho.

CULTURA INDÍGENA PARA CRIANÇAS
O projeto Casa de Índio, do Sesc Castanhal (PA), utilizou 
a música para envolver as crianças de 5 anos. Com o obje-
tivo de estudar a cultura de outros povos, os participantes 
realizaram atividades musicais para aprenderem mais so-
bre a cultura indígena, seu modo de viver e também sobre 
a importância da moradia dos índios. O projeto teve a par-
ceria do professor de música da Escola Sesc Castanhal e 
da professora indígena Márcia Wayna Kambeba. Ela apre-
sentou poesias e músicas de sua autoria, trazendo saberes 
sobre a cultura do povo Kambeba.

AÇÃO PROMOVE A VALORIZAÇÃO  
DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES  
AFRO-BRASILEIRAS
No mês de novembro, o Sesc realizou a ação Minha Tribo e 
Tradições em seis escolas municipais de Paraty (RJ), visan-
do a valorização e a difusão da cultura e das tradições afro-
-brasileiras. A escritora Sônia Rosa apresentou sua coleção 
de livros infantis sobre a cultura negra e foram abordadas 
expressões culturais como a capoeira, o jongo e o maracatu. 
Para coroar a festa, o Maracatu Palmeira Imperial realizou 
um minicortejo e falou às crianças sobre os instrumentos 
tocados e as músicas entoadas pelo grupo. Em três dias de 
evento, o público estimado foi de 400 espectadores.

PALQUINHO DOURADO APRESENTA 
OS BIOMAS DO BRASIL EM PALMAS
Durante o segundo semestre letivo, os alunos da Educa-
ção Infantil e do Ensino Fundamental da Escola Sesc Pal-
mas (TO) estudaram sobre os cinco biomas brasileiros: 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal. 
A partir desse estudo, montaram o espetáculo Biomas do 
Brasil, em novembro, no Teatro Sesc Palmas, que reuniu 
um público de 221 pessoas e fez parte do projeto Palqui-
nho Dourado.

PROFESSORAS DO SESC MOSSORÓ 
UNEM MATEMÁTICA E LITERATURA
Um Conto Que Conta é um projeto interdisciplinar que 
une a matemática com a literatura infantil. Criado por 
professoras da Escola Sesc Mossoró (RN) e desenvolvido 
com crianças do nível 5 da Educação Infantil, ele surgiu a 
partir do livro A menina que contava, de Fábio Monteiro, e 
a contação da história foi o mote para diversas atividades, 
uma para cada página da obra. A primeira delas foi ela-
borar um casaco gigante de papel em que foram postos 
botões para as crianças contarem. Foi criado um espaço 
de interação dentro da sala de aula, a “matemadoteca”, 
que reuniu tudo o que foi construído pelos estudantes. As 
professoras foram convidadas a apresentar o projeto no 
programa Rodas de Conversa, em abril, no Rio de Janeiro. 

UNIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE 
DESENVOLVE CONGRESSO SOBRE 
PRIMEIRA INFÂNCIA
Durante o Congresso Nacional da Primeira Infância, em 
julho, a unidade Thermas, de Presidente Prudente (SP), 
exibiu o documentário Território do brincar e organizou a 
palestra Pelo Direito de Brincar no contexto da educação 
infantil. O evento ainda promoveu a articulação entre o 
discurso acadêmico e a prática cotidiana da escola, reu-
nindo especialistas de renome nacional e professores das 
redes municipais da região.

SESC CASTANHAL INAUGURA  
SALA DE APOIO PEDAGÓGICO
No segundo semestre, a Escola Sesc Castanhal (PA) abriu 
a sala de apoio pedagógico para atender e incluir no con-
traturno crianças da escola com necessidades especiais. 
Em um primeiro momento, realizou-se o diagnóstico 
das crianças para, posteriormente, incluí-las em ativida-
des como interpretação de textos, desenhos e jogos para 
que os alunos pudessem usar tabelas e fazer somas e sub-
trações. Os professores também se serviram de poesias, 
trava-línguas e músicas.
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PROJETO USA OBRAS  
DO ARTISTA PLÁSTICO RICARDO  
FERRARI COMO INSPIRAÇÃO
Era preciso escolher o nome da turma de 5 anos da manhã 
da Escola Sesc Castanhal (PA). Para isso, foi realizado, em 
junho, o projeto Memórias de Infância, que procurou ins-
piração a partir de obras do artista plástico Ricardo Ferrari. 
Em seus trabalhos, Ferrari resgata brincadeiras tradicionais, 
objetos e cenas que retratam a infância de antigamente. As-
sim, os participantes compararam as brincadeiras do pas-
sado com as atuais, produziram histórias em quadrinhos 
ligadas à temática, fizeram desenhos e pinturas utilizando 
técnicas apresentadas pelo artista, além de assistirem a ví-
deos educativos sobre os direitos e deveres das crianças e 
dos adolescentes. Após estudos e releitura de várias obras, 
eles elegeram Declaração de amor para nomear a turma no 
percurso de sua vida escolar.

CRIANÇAS DO PROJETO HABILIDADES 
DE ESTUDOS (PHE) CRIAM  
TELEJORNAL EM JUIZ DE FORA 
Estudantes do 1o ao 6o ano do Ensino Fundamental estive-
ram à frente e por trás das câmeras do PHE TV, promovido 
pelo Sesc Juiz de Fora (MG). Eles montaram um telejornal 
de 20 minutos de duração com o propósito de apresentar 
o PHE. Ao longo do ano aconteceram quatro edições do 
projeto, que foram exibidas na unidade do Sesc em Juiz de 
Fora para compartilhar e integrar os envolvidos na ação. 
Assim como nos jornais, as notícias foram divididas por 
blocos, e os temas eram os mais variados: fatos engraça-
dos e curiosos, esporte, previsão do tempo, entrevista e o 
próprio Projeto Habilidades de Estudos estavam em foco. 
Os alunos também indicaram um livro ou filme e fizeram 
um resumo da história, além de destacar as crianças com 
bom desempenho no PHE. O PHE TV envolveu os 280 es-
tudantes do projeto e conseguiu desenvolver habilidades 
comunicativas entre os participantes, tais como a oralida-
de, a leitura e a memorização.

ESCOLA NA PARAÍBA ADAPTA  
AUTO DE NATAL PARA O NORDESTE 
BRASILEIRO
Em dezembro, profissionais e alunos da Escola Sesc Dom 
Ulrico montaram o Auto de Natal do Sesc, em João Pessoa 
(PB). Com influência da cultura nordestina, o espetáculo 
recontou a vida de Cristo por meio da dança, do teatro e 
da música. Os alunos envolvidos no projeto vivenciaram, 
na prática, alguns dos ensinamentos aprendidos na sala de 
aula, valorizando o trabalho em equipe e o espírito de fra-
ternidade. As apresentações ocorreram nas instalações da 
escola e no Parque da Lagoa, este último, dentro do projeto 
Natal Iluminado organizado pela prefeitura de João Pessoa.

ENSINO MÉDIO
PROJETO O CONTO E O CANTO
O Conto e o Canto é um projeto pedagógico do Sesc no 
Amazonas. Nele acontecem atividades nas quais alunos e 
professores utilizam-se das disciplinas de História, Músi-
ca, Linguagem e Arte para conhecer a cultura brasileira, 
por meio da leitura e da escrita. Os alunos interpretam e 
refletem sobre aspectos históricos, sociais e culturais que 
envolvem a música e seus diferentes ritmos e trajetórias 
no contexto histórico dos séculos XX e XXI. Em apresen-
tações artísticas, exposições de telas e esculturas, os alu-
nos trabalharam as temáticas As Influências Africanas na 
Cultura Brasileira; A Ditadura Militar e O Tropicalismo no 
Brasil. O projeto atendeu a 630 alunos do Ensino Médio. 

Projeto Palquinho Dourado em Palmas (TO). Foto: Sesc no Tocantins
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I SEMANA DE LITERATURA  
BRASILEIRA NO AMAZONAS
Como parte das atividades da I Semana de Literatura Bra-
sileira no Amazonas, o Centro de Educação Sesc José Ro-
berto Tadros, em Manaus (AM), organizou em junho a 
Pesca de Microcontos, em que alunos da 1a série do Ensi-
no Médio aprenderam a escrever histórias curtas. Após a 
leitura de Contos amazônicos, de Inglês de Sousa, os jovens 
recontaram as histórias fantásticas do livro em forma de 
microcontos, e os expuseram na biblioteca da Escola Te-
nório Telles. Os alunos também participaram da palestra 
O Gênero Conto no Amazonas. Ainda em junho, os estu-
dantes da 2a série acompanharam a palestra Panorama da 
Literatura Brasileira no Amazonas. E os jovens da 3a série 
frequentaram a oficina de Concepção e Conceito dos per-
sonagens do livro Dois irmãos, de Milton Hatoum.

CURSO DE IDIOMAS USA MÚSICA E 
SHOW DE TALENTOS PARA ENSINAR
O curso de idiomas do Sesc no Amazonas teve um calendário 
agitado ao longo do ano. A partir dos estudos das biografias 
dos cantores Adele e Justin Bieber, e da banda One Direc-
tion, surgiu o projeto English Musical Classes, realizado em 
maio com 45 estudantes das turmas de adolescentes do cur-
so de inglês. Os alunos tiveram a oportunidade de extrair da 
letra de uma música e de estudos textuais diversos assuntos 
que contemplam os conteúdos do livro-texto, relacionando-
-os com a vivência de cada um. Outra atividade foi o Show de 
Talentos, que reuniu um público de 115 pessoas em junho, 
estimulando a leitura, a escrita, a fala e a escuta em inglês 
e espanhol, além da prática de expressão facial e corporal 
em Libras. Para ajudar na fluência da comunicação durante 
viagens ao exterior, em agosto o curso de inglês promoveu 
Viajar Sem Medo, prática de imersão em que 120 alunos do 
nível básico usaram de forma intensiva frases essenciais no 
diálogo com estrangeiros.

PROJETO MOSTRA A JOVENS QUE É 
POSSÍVEL SER EMPREENDEDOR
Desenvolver competências e habilidades voltadas ao em-
preendedorismo. Esses são os objetivos principais do pro-
grama Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), 

destaque do Ensino Fundamental do Sesc. O projeto, ela-
borado em parceria com o Sebrae, atendeu 2.290 alunos 
de dez cidades de Santa Catarina e possibilitou aos jovens 
uma nova consciência de mercado de trabalho. Já em par-
ceria com a Junior Achievement, o Sesc aplicou em salas 
de aula em todo o estado os programas que tratam de sus-
tentabilidade, preparação para o mercado de trabalho e 
economia pessoal, com o objetivo de despertar o espírito 
empreendedor nos jovens, levando em consideração a au-
tonomia dos alunos e o protagonismo juvenil.

SESC EM SÃO PAULO FAZ PARCERIA 
COM O CONSULADO AMERICANO
Voltado a estudantes de 13 a 15 anos da rede pública de ensi-
no, o projeto Estrelas foi realizado entre março e novembro e 
é fruto de parceria entre o Sesc em São Paulo e o Consulado 
Americano. Sua proposta é fomentar a prática do esporte, o 
ensino da língua inglesa e o desenvolvimento de liderança. 
Em 2016, foram atendidos 90 jovens, distribuídos nos três 
programas: Estrelas do Basquete, na unidade Consolação, 
Estrelas do Futebol, em Itaquera, e Estrelas do Beisebol, em 
Bertioga (SP), que conta também com a parceria da Major 
League Baseball. O objetivo é contribuir na formação inte-
gral de jovens, com atividades que extrapolam a prática de 
uma modalidade esportiva e alcançam aspectos culturais e 
sociais, com foco no desenvolvimento de futuros cidadãos 

Alunos participam do projeto Parlamento Jovem Brasileiro 
(RJ). Foto: Escola Sesc de Ensino Médio
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mais críticos, autônomos e capazes de transformar o seu en-
torno a partir dos conhecimentos adquiridos no programa. 

VIDEOCONFERÊNCIA DIVULGA  
CAPACITAÇÃO PRÉ-ENEM 
Em junho, a experiência do pré-vestibular do Sesc no Ceará 
foi divulgada por meio de uma videoconferência que fez par-
te da Capacitação Técnica Pré-Enem e Vestibular — Debates 
Atuais Sobre Gestão do Acesso ao Ensino Superior no Brasil. 
Esta capacitação teve como objetivo preparar os professores 
da modalidade pré-vestibular/Enem e idiomas para as dis-
cussões sobre os temas atuais relativos ao ingresso de jovens 
e adultos no Ensino Superior, apontando novas metodolo-
gias para atender às especificidades dos cursos. 

PROJETO PARLAMENTO JOVEM DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ELEGE 
REPRESENTANTES
Em abril, o Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros, em 
Manaus (AM), elegeu os alunos que representaram a Escola 
Sesc na última edição do Parlamento Jovem da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O projeto ofe-
rece aos estudantes eleitos da 3a série do Ensino Médio das 
escolas públicas e particulares do estado a experiência de ser 
um jovem parlamentar durante duas semanas. As escolas par-
ticipantes são indicadas pela Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc), de acordo com a nota que cada instituição alcança no 
índice de desempenho educacional do Ministério da Educa-
ção. O Parlamento Jovem teve sua primeira edição em 2008, e, 
para representar a escola na Aleam este ano, foram escolhidos 
os alunos Leonardo Lívio dos Santos e Wesley Silva Lima.

Escola Sesc de Ensino Médio

Encontro Internacional  
Educação 360 atrai 2 mil pessoas 
A Escola Sesc de Ensino Médio sediou, em setembro, 

o terceiro encontro internacional Educação 360, uma 

realização dos jornais O Globo e Extra em parceria 

com o Sesc e a prefeitura do Rio de Janeiro e com 

apoio da Rede Globo e do Canal Futura. O evento 

contou com conferências, estudos de casos e mesas 

de debates sobre os novos rumos da educação. Re-

unindo mais de 2 mil pessoas, além do público que 

assistiu pela internet, o Educação 360 consolidou 

seu papel como espaço de discussão da educação 

brasileira. Intelectuais de renome, como o doutor 

em Ciência da Educação português António Nóvoa, 

o sociólogo espanhol Manuel Castells e o sociólogo 

francês Michel Maffesoli participaram do encontro.

Jovem ONU reúne 220 estudantes 
Mais uma edição do Jovem ONU, evento que simula 

encontros da ONU, foi realizada em 2016, no primeiro 

semestre, reunindo 220 estudantes. O grupo se di-

vide em três comitês que debatem assuntos distin-

tos. O Conselho de Segurança falou sobre a crise na 

Síria, o Historical Security Council, sobre a criação 

e divisão de Israel, e o Conselho Histórico, sobre a 

Conferência de Berlim. A simulação contou com a 

participação de seis ex-alunos e 75 jovens do Colé-

gio Pedro II e do Colégio Estadual Erich Walter Heine, 

ambos no Rio de Janeiro. Como nas edições anteri-

ores, os alunos compartilharam conhecimentos e 

tiveram uma experiência enriquecedora, levando o 

conhecimento para além da sala de aula.

Estudantes apresentam trabalhos 
de Educação Financeira
Os alunos da 3a série apresentaram em julho traba-

lhos relacionados à Educação Financeira

O projeto, feito especialmente pela equipe de 

Matemática paras esses estudantes, foi estruturado 

em quatro eixos: Macroeconomia, Microeconomia, 

Análise de Investimentos e Mercado de Trabalho, e 

se baseou nos parâmetros curriculares nacionais e 

no material elaborado pelo programa de Educação 

Financeira nas escolas.

Estudantes participam  
de oficina de ecodesign
Durante a oficina de ecodesign da Escola Sesc de 

Ensino Médio, todas as quartas-feiras, cerca de 20 
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alunos construíram oito bancos de pallets. Os jovens 

montaram e pintaram o material, e depois instalaram 

os bancos coloridos pelo campus da escola.

Formação de Educadores  
da rede Sesc
Nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, todas as escolas Sesc 

de Ensino Médio se reuniram no Rio de Janeiro para 

a primeira Formação de Educadores da rede Sesc. 

Cada escola foi representada por um gestor — co-

ordenador pedagógico ou diretor — e por quatro 

educadores das áreas clássicas do conhecimento. 

O encontro inédito teve como eixo estruturante a 

Avaliação da Aprendizagem Escolar: Desafios em 

Novos Caminhos. A formação continuou em agosto, 

com mais três dias, e o tema de 2016 foi Juventude 

Digital: Inovações Curriculares para a Escola do Ter-

ceiro Milênio.

Alunos participam de olimpíadas 
de Astronomia e de Matemática
Em maio, 163 alunos foram inscritos na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e na Mostra Brasileira de 

Foguetes, ambas organizadas pela Sociedade As-

tronômica Brasileira, em parceria com a Agência Es-

pacial Brasileira. Quatro ganharam medalhas: João 

Pedro Salgado Silva levou a de ouro, e Caio Dezotti 

Casanha, Marcos Leandro de Matos e Luana Schlind-

wein Imhof ganharam medalhas de prata. A escola 

também esteve presente na edição de 2016 da Ol-

impíada Brasileira de Matemática. Foram inscritos 

160 alunos, e a coordenação, feita pela equipe de 

Matemática, inovou com a montagem de uma plata-

forma on-line (chamada Moodle) para facilitar os es-

tudos durante a competição, em junho.

Já em outubro, os estudantes participaram ativa-

mente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT), promovida pelo Ministério de Ciência, Tec-

nologia e Inovação. A edição de 2016 teve como 

tema Ciência Alimentando o Brasil, e na escola acon-

teceram palestras e oficinas que estimularam a cu-

riosidade e motivaram a discussão das implicações 

sociais da ciência.

Alunos marcam presença na Flip e 
no simpósio Pesquisa em Ação
Entre junho e julho, 18 alunos da 2a série, acompa-

nhados de educadores da equipe de linguagens, vi-

sitaram a 14a Festa Literária Internacional de Paraty 

(Flip). Com palestras, discussões, oficinas e eventos 

paralelos para crianças e jovens, a Flip fez os alunos 

mergulharem no universo da literatura. Depois, os 

estudantes compartilharam os conhecimentos ad-

quiridos com o restante da comunidade escolar. Já 

a segunda edição do simpósio Pesquisa em Ação 

— Diálogos Temáticos foi dirigida aos alunos da 1a 

série, que puderam vivenciar as fases de participa-

ção em um congresso científico. O evento é parte do 

projeto Pesquisa e(m) Ação, que incentiva o gosto 

pela investigação e pela autonomia intelectual. Em 

2016, as Ciências Humanas e as Naturais escolheram 

os temas O Corpo Vai ao Cinema; Game, Arte e Arte 

Digital; Literatura, Música e Cultura; Distribuição das 

Espécies no Espaço e no Tempo; Pesquisar com as 

Favelas e Mecanismos de Interação Luz-matéria.

Alunos são escolhidos para  
o Parlamento Jovem Brasileiro
Como parte da programação da disciplina de História, 

foi desenvolvido um trabalho com um grupo de alunos 

interessados na relação entre política, cidadania e ju-

ventude, a fim de que os debates gerassem projetos de 

lei e de emendas à Constituição que os habilitassem 

a participar do Parlamento Jovem Brasileiro 2016. O 

projeto oferece aos estudantes a experiência de ser um 

jovem parlamentar por alguns dias. Em agosto, a Secre-

taria Estadual de Educação realizou um concurso para 

selecionar 28 projetos de leis que foram encaminha-

dos à comissão organizadora do Parlamento Jovem. Os 

sete projetos finais foram escolhidos por uma comissão 

de assessores legislativos da Câmara dos Deputados, e 

quatro alunos foram selecionados e representaram a 

escola no evento, um da 2a série e três da 3a série.

Paralimpíadas e IV Olimpíada  
Estadual de Filosofia
Durante o mês das olimpíadas, em setembro, todos os 

estudantes da Escola Sesc de Ensino Médio assistiram 
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aos jogos paraolímpicos na Arena Olímpica da Barra 

da Tijuca (RJ). Já em outubro, eles participaram da IV 

Olimpíada Estadual de Filosofia, em Búzios (RJ), que 

teve o tema Por uma Filosofia do Encontro: qual o Lu-

gar da Diferença? Fugindo do formato tradicional das 

olimpíadas de conhecimento, o evento promoveu a 

integração com oficinas e debates. Entre as atividades 

“pré-olímpicas”, as escolas produziram textos e vídeos 

sobre o tema, que serviram de material para as discus-

sões entre os estudantes. Os organizadores buscaram 

um elemento da história de Búzios desconhecido pa-

ra a maioria dos turistas: a vida dos pescadores. Com 

isso, os jovens assistiram a uma apresentação teatral 

diante do Poço da Bomba, visitaram o Mangue de Pe-

dra e conversaram com pescadores sobre Búzios.

Programa de intercâmbios 
Em 2016, foram realizadas inúmeras atividades den-

tro do programa de intercâmbio da escola. Em março, 

o consultor Brian Perkins, da Columbia University, visi-

tou o espaço, falou sobre clima escolar para os profes-

sores e fez um treinamento com o grupo gestor. Em 

abril, dez estudantes da 3a série, acompanhados de 

dois professores, visitaram a Community School, em 

Idaho, e a Phillips Academy, próxima a Boston (EUA). 

Em julho, a escola recebeu seis estudantes da Com-

munity School, acompanhados de uma professora. 

Eles experimentaram o dia a dia da escola e foram à 

Estância Ecológica Sesc Pantanal para fazer estudos 

de campo, na companhia dos estudantes da 3a série.

Ainda em julho, quatro professores da Phillips Acade-

my visitaram a escola e interagiram com diretores, pro-

fessores, tutores e estudantes em debates, reuniões 

e treinamentos. Em agosto, foi realizada a Conferência 

de Inovação em Educação para Contextos Desafiadores 

em parceria com o Centro para o Estudo de Clima Esco-

lar (EUA) e com o consultor Brian Perkins. Em outubro, o 

consultor David Holmes visitou quatro escolas de Ensino 

Médio do Sesc, em Boa Vista (AC), Manaus (AM), Brasília 

(DF) e Goiânia (GO), junto com representantes do Depar-

tamento Nacional e da Escola Sesc de Ensino Médio (RJ).

4o Fórum Profissão Entretenimento 
As novas tecnologias foram o mote para as dis-

cussões do 4o Fórum Profissão Entretenimento — 

Um Mercado em Expansão. O evento aconteceu em 

outubro e contou com uma série de apresentações 

de casos de sucesso para promover a troca de ex-

periências na área, além do fortalecimento do setor. 

Os estudantes conferiram palestras de personali-

dades do mercado, oficinas, feira de expositores e 

debates sobre temas como Planejamento Técnico 

para Produtores de Eventos, Trilha Sonora para TV e 

Cinema, Liberações e Legislação para Eventos e Ali-

mentos e Bebidas em Eventos e Festivais. Além disso, 

os participantes trocaram a entrada por quilos de ali-

mentos não perecíveis, que foram doados ao Retiro 

dos Artistas, no Rio de Janeiro. O Fórum, uma parceria 

entre o Espaço Cultural Escola Sesc e o Instituto de 

Artes e Técnicas em Comunicação (Iatec), teve como 

proposta estimular debates sobre a promoção de 

negócios, qualificação profissional e apresentação 

do cenário brasileiro na indústria do entretenimento 

nos segmentos de espetáculos, produção musical e 

audiovisual.

Festa literária na escola  
— Literópolis 
Em novembro, o Espaço Cultural Escola Sesc foi o 

cenário da Festa Literária da Escola Sesc de Ensino 

Médio (Literópolis), que promoveu bate-papo com 

escritores, oficinas, exposições, lançamento de livros 

e apresentações teatrais gratuitas para incentivar a 

leitura. Com o tema Literatura e Resistência, o evento 

teve duração de cinco dias e também contou com 

apresentações de slams de poesia. Foram organiza-

dos também os Encontros de Saraus, que reuniram 

nomes da literatura brasileira como Conceição Evar-

isto, Daniel Munduruku, Bráulio Tavares, Débora Fer-

raz, Alexandre Rodrigues, Marcelo d’Salete e Cristiane 

Sobral. A programação ainda teve debates sobre ex-

periências literárias na internet, com booktubers co-

mo Tatiana Feltrin, Pam Gonçalves e Isabella Lubrano, 

além da oficina Hip Hop Literário, com Mauro Viana.
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CAPACITAÇÃO
FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO  
INFANTIL E REDE DE PROTEÇÃO 
REÚNE 840 PESSOAS EM SALVADOR
A unidade Sesc Aquidabã, em Salvador (BA), promoveu 
em novembro a primeira formação temática Educação 
Infantil e Rede de Proteção. A ação capacitou gestores 
de creches sobre os direitos da infância e possibilitou a 
troca de experiências entre os participantes. A atividade 
reuniu 840 pessoas e foi realizada no auditório da unida-
de, com carga horária total de 20 horas. A formação teve 
parceiros como a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, 
a UFBA, a Secretaria Municipal de Educação, os Centros 
de Atendimento Psicossocial e o Centro de Defesa da 
Criança e do Adolescente.

MINAS RECEBE FÓRUM DE EDUCAÇÃO
Em novembro, 590 profissionais da área de educação 
participaram do Sesc Educare: Fórum de Educação. O 
evento, realizado na região do Triângulo Mineiro, contou 
com palestras sobre aprendizagem, a relação entre aluno 
e professor e os desafios da educação nos dias atuais. 
Com programação diversificada pensada exclusivamen-
te para alunos e professores de Ituiutaba (MG), o Sesc 
Educare ofereceu seis horas de aprendizado, interação e 
descontração.

PROFESSORES DEBATEM A  
EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS
O Seminário de Música, Educação e Cultura ofereceu aos pro-
fessores das escolas Sesc, instrutores de música do projeto 
Sesc Musicar e professores das redes públicas e privadas de 
Ensino Médio e Fundamental do Maranhão um momento de 
reflexão sobre a educação musical no currículo escolar. De 29 
de novembro a 1o de dezembro, foram realizados painéis e 
oficinas com os seguintes temas: Cultura Popular Sons e Ex-
pressões; Corpo e Voz Vibram; Canto, Canção e Muita Canto-
ria; e Música Corporal. Para complementar, palestras, mesas 
de debate e apresentação dos trabalhos inscritos. O evento foi 
um desdobramento da ação formadora Kit Ciência Musical, 
realizado com cooperação técnica do Departamento Nacional. 

PALESTRA SOBRE PROJETO DE  
ENSINO DA MÚSICA NO PANTANAL
A Escola Sesc no Pantanal (MT) esteve presente no XIV 
Encontro Regional Centro-Oeste da Associação Brasileira 
de Educação Musical (ABEM), em novembro. Professores 
de Música de diferentes parte do Brasil, acadêmicos da 
área, professores de escolas e instituições musicais foram 
conferir a palestra dada pela equipe do Sesc no Pantanal, 
que apresentou seu projeto Sons Daqui, Sons do Mundo 
— Tecendo Possibilidades, que traz uma metodologia para 
que alunos aprendam música de forma dinâmica e intera-
tiva, além de ampliar o repertório dos estudantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SESC  
NO COMBATE À VIOLÊNCIA  
CONTRA A MULHER
O Sesc reuniu, na unidade Siqueira Campos, em Aracaju (SE), 
técnicos e gestores da área de educação para um treinamento 
sobre violência doméstica e familiar, realizado pela equipe da 
Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado 
de Sergipe. Foram apresentados temas como ideologia de gê-
nero no mundo atual e suas interferências na transformação 
cultural, e pontos importantes sobre a Lei Maria da Penha. A 
ideia era tornar professores e demais técnicos ligados à área 
de educação em multiplicadores das informações no ambien-
te escolar e fora dele. Além do conteúdo apresentado, tam-
bém foram realizadas dinâmicas e debate com o grupo. 

PROJETO FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
EDUCADORES PROMOVE SEMINÁRIO 
DE EDUCAÇÃO NO CEARÁ
O Seminário de Educação fez parte da programação da For-
mação Contínua de Educadores em todas as unidades do 
Sesc no Ceará, inclusive nos Centros Educacionais Sesc Ler. 
O projeto ofereceu, em junho, minicursos, oficinas e pa-
lestras nas dimensões pedagógica, cultural e científica. As 
atividades foram destinadas a profissionais da educação, na 
perspectiva de contribuir para um processo de reflexão sobre 
a ação, articulando teorias e práticas, além de uma leitura 
de mundo mais ampla. Participaram de toda a programação 
mais de 3 mil pessoas, entre professores e gestores de esco-
las públicas e particulares e estudantes de pedagogia  de 48 
municípios próximos às unidades do Sesc no estado.
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Ainda como parte das atividades, os educadores partici-
param de oficinas com as temáticas Desafios do Educador 
Contemporâneo para a Aprendizagem com Tecnologias 
Digitais; Educar para a Vida: uma Proposta de Cidada-
nia, Coletividade e Corresponsabilidade; Os Desafios da 
Aprendizagem Significativa e o Autismo no Contexto da 
Educação Especial; A Neurociência a Serviço da Mediação 
Pedagógica; e Intervenção e Reflexões sobre a Sexualidade 
e Características Psicossociais no Contexto Escolar. 

CURSO DE LIBRAS PARA  
EDUCADORES E AGENTES DE SAÚDE
O estabelecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
facilitou a comunicação dos surdos. Mas para que eles 
sejam realmente incluídos na sociedade, cada vez mais 
pessoas devem aprender essa linguagem. Pensando nis-
so, o Centro de Atividades de Vitória da Conquista (BA) 
disponibilizou o curso de Libras, dirigido principalmente 
a educadores e agentes de saúde, que abordou a língua de 
sinais no campo dos estudos linguísticos, e desenvolveu a 
compreensão e produção em Libras, atendendo a um pú-
blico de mais de 2 mil pessoas entre março e junho. 

SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVE 
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
O Sesc na Paraíba reuniu sua equipe de professores, coorde-
nadores, gerentes e pessoas ligadas à Educação para discutir, 
traçar estratégias e promover uma atualização profissional 
entre junho e julho. A Semana Pedagógica contou com a 
participação de 113 profissionais da área e teve como tema 
a inclusão de tecnologias de informação e comunicação no 
processo de aprendizado. O evento aconteceu na cidade do 
Conde, e proporcionou aos participantes palestras, debates, 
mesas-redondas, conferências, oficinas e aulas de campo.

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE 
CIÊNCIAS É SUCESSO NO AMAZONAS 
Mais de 60 professores da Educação Infantil e das séries 
iniciais do Ensino Fundamental receberam em junho for-
mação do Sesc no Amazonas, por meio da Sala de Ciên-
cias, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. 
O objetivo foi ilustrar como os professores poderiam usar 

experimentos simples, de baixo custo, que poderiam ser 
utilizados em sala de aula para fomentar as aulas de Ciên-
cia e o pensamento científico dos alunos. O tema foi O 
Ensino de Ciências Através de Experimentos: A Utilização 
de Materiais Alternativos no Ensino de Ciências. Os expe-
rimentos foram divididos entre Biologia, Física e Quími-
ca, e o evento fez sucesso entre os participantes. 

3O FÓRUM DE EDUCAÇÃO DISCUTE OS 
NÍVEIS DE ENSINO COM PALESTRAS E 
MESA-REDONDA
A terceira edição do Fórum Sesc de Educação aconteceu em 
julho em Gravataí (RS), e contou com palestras do antro-
pólogo, educador social e folclorista Tião Rocha (MG) e do 
professor, pesquisador e gestor de projetos de inovação em 
educação José Moran (SP). Tião Rocha apresentou suas ideias 
sobre educação e escolarização, utilizando as tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) e as de aprendizagem e con-
vivência (TAC) para diferenciar um processo do outro. José 
Moran falou sobre as metodologias ativas e tecnologias na 
educação, fazendo um panorama do uso da tecnologia dentro 
e fora de sala de aula. O evento, que promoveu uma discus-
são entre os variados níveis de ensino formal e informal, tam-
bém contou com uma mesa-redonda, e reuniu 400 pessoas. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROFESSORES RECEBEM  
COMPUTADORES PARA SERVIREM 
COMO ALIADOS À ALFABETIZAÇÃO
Os professores do projeto Sesc Ler no Piauí passaram a con-
tar com um aliado na alfabetização de jovens e adultos e nas 
aulas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental: 82 
notebooks foram disponibilizados para atividades pedagógi-
cas, 36 para os educadores da unidade pedagógica de Piripiri 
(PI), 36 para Guaribas e dez para Acauã, São João do Piauí e 
São Raimundo Nonato (PI). Além dos computadores, os cin-
co centros educacionais receberam aparelhos de data show. 
Para aproveitarem ao máximo os equipamentos, os profes-
sores participaram de uma capacitação semipresencial.
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ASTRONOMIA É TEMA DAS  
ATIVIDADES DE DIFUSÃO DA CIÊNCIA 
EM PARINTINS
No segundo semestre de 2016, o Sesc Ciência e o Núcleo 
de Ensino e Pesquisas em Astronomia da Universidade do 
Estado do Amazonas (NEPA-UEA) inauguraram as ativida-
des de difusão de ciências no município de Parintins (AM). 
Cerca de 622 alunos e moradores do entorno da unidade do 
Sesc Ler Parintins participaram das atividades, que tiveram 
os temas Astronomia Indígena (estudar as principais cons-
telações indígenas), Astrobiologia (enfatizar a importância 
da vida, a percepção de outros planetas, a percepção de ou-
tros sistemas estelares, sistema solar interior) e Astrono-
mia do Sistema Solar (Formas dos Planetas).

CIDADES    EXPOSIÇÕES 

Joinville (SC) e Castanhal (PA) Valise Rastros Evolutivos

Nossa Senhora do Socorro (SE) e Petrolina (PE)      Luz: do Fogo ao Átomo

Sobral e Juazeiro do Norte (CE)     Lixo é Quase Nada

Sobral e Juazeiro do Norte (CE)     Antropia: os Reflexos da Ação do Homem  
sobre o Meio Ambiente

Poconé (MT), Gama (DF) e Teresina (PI)     As Vias do Coração

Manaus (AM) e Macapá (AP)  Biodiversidade e Saúde

EXPOSIÇÕES DO SESC CIÊNCIA QUE ITINERARAM EM 2016

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA TEM A ALIMENTAÇÃO 
COMO TEMA EM 2016
O Sesc Petrolina (PE) recebeu a 13a edição da Semana Nacio-
nal da Ciência e Tecnologia (SNCT). De 18 a 21 de outubro 
de 2016, aconteceram ações educativas em forma de mini-
cursos, palestras e oficinas com o tema Ciência Alimentando 
o Brasil — mais especificamente, sobre leguminosas, já que 
a Assembleia Geral das Nações Unidas definiu 2016 como o 
Ano Internacional das Leguminosas (AIL). Houve também a 
mostra Primas do Som, organizada pelo projeto Sesc Ciência. 
Participaram mais de 14 mil estudantes oriundos do Sesc, das 
redes federal, estadual, municipal e universidades. 

Já no Distrito Fedral, o evento aconteceu no Ginásio de Espor-
tes Sesc Taguatinga do Norte. As 9 mil pessoas que passaram 
pelo espaço puderam conferir uma exposição sobre o tema, 
com foco na história da evolução humana, sua relação com a 
comida e a contribuição do conhecimento científico e tecno-
lógico para tornar nossa alimentação diária cada vez melhor. 
O estande do Sesc teve formato circular e, em cada espaço, 
foram apresentados pelas equipes de educação da instituição 
aspectos teóricos, vídeos, oficinas demonstrativas e diversos 
assuntos relacionados à contribuição da ciência e tecnologia 
no que diz respeito à evolução da alimentação e a influência 
nos aspectos sociais.

Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT) em Petrolina (PE).  
Foto: Sesc em Pernambuco
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EXPO PRISMAS DO SOM  
EM SANTA CATARINA
Uma parceria entre o Sesc Ciência e a equipe de educa-
ção musical do Departamento Nacional levou às Salas de 
Ciências do Sesc em Santa Catarina a exposição Prismas do 
Som. A mostra tem um acervo com estações compactas e 
didáticas que permitem a experimentação sonora, apresen-
tando o tema sonoridades de maneira simples e atraente. 
Em agosto, realizou-se uma capacitação com os técnicos 
responsáveis pelas Salas de Ciências e os professores de Ar-
tes das Escolas do Sesc que receberam a exposição, a qual 
passou por Florianópolis, Criciúma e Joinville. Em 2017, a 
mostra irá a Chapecó e outras escolas do Sesc, atendendo a 
estudantes da Educação Infantil e da EJA. 

FEIRA ESTIMULA A PRÁTICA  
DA PESQUISA NAS ESCOLAS
O Centro de Educação José Roberto Tadros, em Manaus 
(AM), realizou em setembro a VI Feira Científico-Cultu-
ral. O evento teve como objetivo promover a participação 
dos alunos, fomentando a prática da pesquisa no cotidia-
no da sala de aula, estimulando o uso inteligente da tec-
nologia e a solução de desafios oferecidos por problemas 
práticos vivenciados pela comunidade escolar. O projeto 
contou com a participação de 851 alunos e apresentou 
contribuições relevantes que marcaram o cotidiano esco-
lar com vivências ativas e significativas de alunos, profes-
sores e toda comunidade acadêmica.

GOOGLE EDUCATION APORTA  
NAS ESCOLAS DO SESC 
Em 2016 começou a ser implantado nas escolas do Sesc 
no Mato Grosso do Sul o Google Education, e no mês de 
julho os professores conheceram a nova proposta pedagó-
gica do Sesc utilizando as ferramentas. Um dos recursos 
mais interessantes do pacote é o software Sala de Aula, 
que une professores e alunos para facilitar a comunicação 
da turma, e criar uma forma simples de compartilhar e 
corrigir tarefas e materiais úteis para o ensino. 

II FEIRA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DÁ 
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Em junho, o Sesc no Amapá promoveu, em parceria com 
a Universidade Federal do Amapá (Unifap), a II Feira de 
Ciências Biológicas, cujo tema foi Produção de Energia 
Elétrica a partir de Fontes Alternativas. A feira teve a par-
ticipação de oito escolas de Macapá, além do Instituto Fe-
deral do Amapá. O Sesc Ciência e o curso de Ciências Bio-
lógicas da Unifap mostraram aos participantes métodos 
científicos para a construção do conhecimento por meio 
de planejamento e execução de projetos investigativos. 
Durante o evento, houve exposição dos projetos das esco-
las participantes e premiação dos melhores deles. O pri-
meiro colocado ganhou uma bolsa de Iniciação Científica.

Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT) em Taguatinga (DF). Foto: Sesc no Distrito Federal
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PEQUENOS CIENTISTAS  
NO AMAZONAS 
Entre março e junho, o Sesc no Amazonas ensinou a mais 
de 4 mil crianças da Educação Infantil e das séries iniciais 
do Ensino Fundamental os conceitos de Física, Química e 
Biologia com o projeto Pequeno Cientista. Em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Sala de Ciên-
cias recebeu escolas municipais, levando experimentos e de-
monstrações em exposições como O Mago da Química, que 
trabalhou experimentos que demonstram o que é química e 
como ela está presente no nosso dia a dia; Energia, que tratou 
de fontes alternativas e meios de economizar energia; Debai-
xo dos Seus Pés, que abordou o solo e questões relacionadas 
a ele; e Invisível aos Olhos, que falou da célula e da micros-
copia. No mesmo período, essas atividades foram adaptadas 
e oferecidas a quase 6 mil alunos das séries finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio, no projeto Jovem Cientista. 
Além disso, em parceria com o Instituto Nacional de Pesqui-
sas da Amazônia, o projeto com os alunos mais velhos teve 
como tema Uma Viagem ao Sistema Solar, e o planetário do 
Bosque da Ciência foi usado para ilustrar os planetas.

PROFESSORES PARTICIPAM  
DE CONGRESSO INTERNACIONAL 
O Sesc (junto com a Fecomércio e o Senac) realizou a 14a 
edição do Congresso Internacional de Tecnologia na Edu-
cação: Educação e Tecnologia na Era do Conhecimento, no 
Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, que teve 
palestras, oficinas e apresentações culturais. Entre 21 e 23 de 
setembro, 3.200 profissionais da educação, distribuídos en-
tre as redes federal, estadual, municipal e privada, do estado 
e do Brasil, ouviram nomes importantes como Antônio Nó-
voa (Portugal), Celso Antunes (SP) e Mário Sérgio Cortella 
(SP) e assistiram a apresentações de trabalhos científicos.

AÇÕES INTEGRADAS
ARRETADO MUNDO DE OZ  
PROMOVE ENCONTRO DE GERAÇÕES
O Sesc em Sergipe realizou em dezembro, no Teatro Tobias 
Barreto, a sétima edição do projeto Gerações. A entrada do 
público foi feita ao som da Camerata do Sesc, formada por 

alunos dos projetos sociais da instituição. Já no palco do tea-
tro, crianças, jovens, adultos e idosos deram vida às persona-
gens do espetáculo O arretado mundo de Oz, uma livre adap-
tação do autor e diretor Anderson Charles para o clássico da 
literatura infantil mundial. A versão apresentada teve como 
pano de fundo o interior do Nordeste e uma trilha sonora 
diversificada, nordestina, com seus mais variados ritmos e 
estilos. O espetáculo marcou o encerramento do ano letivo 
da Escola Sesc e das atividades oferecidas pela instituição ao 
longo deste ano, na unidade Siqueira Campos, em Aracaju 
(SE). O elenco, formado por cerca de 300 pessoas de diversas 
faixas etárias, mostrou o trabalho intergeracional promovido 
pela instituição há mais de 30 anos nas suas cinco áreas de 
atuação: Educação, Cultura, Lazer, Saúde e Assistência.

MOSTRA GOYANNA DE ARTES  
EXIBE PANORAMA CRIATIVO DE 
REGIÃO DE PERNAMBUCO
O Sesc Ler Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, rea-
lizou, de 20 a 26 de novembro, a segunda Mostra Goyan-
na de Artes, apresentando diversos grupos artísticos do 
Sesc em Pernambuco. Foram realizados espetáculos gra-
tuitos de teatro, dança e música com artistas de cidades 
pernambucanas de Petrolina, Araripina, Bodocó, Jaboatão 
dos Guararapes, Recife e Goiana, com destaque para os 
trabalhos desenvolvidos nos cursos de arte e cultura do 
Sesc. A mostra surge como espaço importante para apre-
sentar ao público um panorama criativo do lugar, além de 
promover a troca de saberes com outros municípios. Este 

Feira Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) em Pernambuco. 
Foto: Sesc em Pernambuco
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ano, o eixo central foi o diálogo entre as experiências ar-
tísticas realizadas nas diversas unidades de Pernambuco. 
As ações artísticas, a realização de ações formativas, a des-
centralização e a ocupação de espaços em bairros, igrejas, 
praças foram destaques nesta realização. Uma residência 
artística, capitaneada pela Companhia de Dança do Sesc 
Petrolina (PE), promoveu espaço para os artistas de Goia-
na (PE), focados no corpo como principal instrumento de 
trabalho criativo. Passaram pelo evento 2.318 pessoas. 

ALUNOS DO ENSINO INFANTIL  
E FUNDAMENTAL TÊM AULAS SOBRE 
EMPREENDEDORISMO
Sesc e Sebrae formaram uma parceria e convocaram pro-
fessores do Ensino Infantil e do Fundamental para receber 
uma formação sobre o tema no curso Jovens Empreendedo-
res Primeiros Passos (JEPP). Em seguida, esse conteúdo foi 
passado aos alunos, que se debruçaram sobre os conceitos 
básicos, como estimular a criatividade, o pensamento críti-
co e como montar um plano de negócios. No fim, os estu-
dantes apresentaram suas realizações na Feira do Pequeno 
Empreendedor. Em 2016, essa formação atendeu aos pro-
fessores das unidades de Belo Jardim, Caruaru e Araripina 
(PE). As feiras contaram com a presença de familiares e 
convidados, com uma média de público de 700 pessoas. 

No Acre, as atividades do JEPP foram desenvolvidas com 
todos os alunos da Escola Sesc. Ao todo, aproximadamente 
600 crianças trabalharam temáticas como temperos naturais, 
ervas aromáticas, brinquedos ecológicos, locadoras de pro-
dutos e espaço gastronômico. Nos dias 2 e 3 de novembro, 
aconteceu a II Feira Jovens Empreendedores Primeiros Pas-
sos, no Sesc Bosque, em Rio Branco. O evento é o momento 
em que os alunos apresentam produtos criados por eles ao 
longo do ano. Na feira, os jovens puderam vender esses pro-
dutos, conhecendo, na prática, o que o empreendedorismo 
pode gerar. O dinheiro arrecadado foi revertido em uma festa 
de confraternização da escola com todos os seus estudantes.

VIVENCIANDO LIBRAS  
EM SITUAÇÕES DO COTIDIANO
Para proporcionar aos estudantes do curso de Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) a oportunidade de conhecer novos 
sinais e aperfeiçoar os já aprendidos, o Sesc no Amazonas 
promoveu em maio um passeio pelo Shopping Manauara, em 
Manaus (AM). A ideia surgiu da necessidade de relacionar os 
conteúdos aprendidos em aula com situações do cotidiano 
que permitem uma ampliação do vocabulário. Os 103 alunos 
participantes, além de motivados a aprender cada vez mais, 
ficaram sensibilizados com a questão da inclusão social.

SER SESC LEVA ESPORTE, RECREAÇÃO 
E EDUCAÇÃO PARA MANAUS
O Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros realizou, 
em agosto, a Semana Esportiva e Recreativa (SER Sesc), 
que contou com a participação de 1.218 alunos do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. O evento teve como ob-
jetivo promover ações que procuraram incluir e integrar 
os discentes de forma competitiva, respeitosa e harmo-
niosa, valorizando a qualidade de vida. Na edição 2016, os 
estados brasileiros foram homenageados com suas cores, 
diversidade cultural e riquezas naturais. 

Projeto Sesc em Cena (TO). Foto: Sesc no Tocantins
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CRIANÇAS TÊM AULAS  
COM TEMAS VARIADOS
A partir de leituras e interpretações de canções que marcaram 
três décadas, o projeto Embalos dos Anos 60, 70 e 80 apre-
sentou ao público uma série de fatos históricos desses perío-
dos, além de fazer um panorama sobre o desenvolvimento 
do cinema, dos meios de transporte e da moda. Para isso, as 
crianças fizeram um passeio à Casa de Cultura de Castanhal 
(PA). Embalados pelas canções nacionais e internacionais 
dessa época, o encerramento do projeto aconteceu na qua-
dra da escola com um baile, contando com a participação da 
comunidade escolar, que participou de toda a programação. 
Houve, ainda, brincadeiras, apresentação de danças, show 
musical tendo como cantores e músicos as crianças e seus 
responsáveis. O projeto aconteceu de outubro a dezembro de 
2016 na cidade de Castanhal, região metropolitana de Belém.

SESC EM CENA NO TOCANTINS 
Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do 
Ensino Médio da Escola Sesc Palmas (TO) encenaram, em 
novembro, no Teatro Sesc Palmas, o espetáculo Liberdade, 
que fez parte do projeto Sesc em Cena. A apresentação 
provocou questionamentos sobre a escravidão do negro e 
seu papel na história recente do país, ressaltando a cons-
trução da sua identidade e destacando a luta e as conquis-
tas de seus direitos na sociedade.

ALUNOS DE MANAUS PARTICIPAM DA 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA
Pela primeira vez os alunos do Centro de Educação Sesc 
José Roberto Tadros, de Manaus (AM), participaram da 
Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), concorrendo 
com cerca de 100 mil participantes de todo território na-
cional. A OBG é uma olimpíada científica para estudan-
tes das escolas públicas e particulares do Brasil, desde o 
9o ano do Ensino Fundamental até a 3o série do Ensino 
Médio. Sua comissão organizadora é formada por uma 
equipe de professores voluntários de várias instituições 
nacionais, e os assuntos abordados envolvem a geografia 
e as geociências. Após uma bateria de provas presenciais 
e on-line, dos 30 alunos inscritos, seis foram classificados 
com êxito, recebendo medalhas de ouro, prata e bronze.

XXXIII JOGOS DA PRIMAVERA  
EM SERGIPE
Os alunos da Escola Sesc brilharam em mais uma edição dos 
Jogos da Primavera. O evento, com estudantes de 12 a 14 
anos, ocorreu no período de 23 de agosto a 1o de setembro e 
contou com a participação de vários alunos nas modalidades 
badminton e atletismo. Mesmo sem conquistar medalha, a 
participação no badminton foi considerada boa por ter sido 
a primeira competição dos jovens na modalidade. No atletis-
mo o resultado foram cinco medalhas (três de ouro, uma de 
prata e uma de bronze), troféu de 3o lugar no masculino e 
classificação de dois alunos para os Jogos Escolares da Juven-
tude, que aconteceram em setembro em João Pessoa (PB). 

ALUNOS DE RORAIMA  
DISPUTAM OS JOGOS ESCOLARES
Os Jogos Escolares contaram com a participação de 106 
estudantes da Escola Sesc. O evento esportivo, que acon-
teceu entre 22 e 31 de julho, levou também 11 dirigentes 
da instituição, sendo a escola particular com maior dele-
gação inscrita na competição. Em diferentes modalidades, 
mais de 20 medalhas foram conquistadas. O Sesc em Ro-
raima disputou nas seguintes modalidades: vôlei de praia, 
vôlei de quadra, futebol de campo, futsal, handebol, tênis 
de mesa, natação, judô, xadrez e ginástica rítmica. 

XXXIII Jogos da Primavera em Sergipe. Foto: Sesc em Sergipe
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JOGOS INTERNOS DA EJA MOBILIZAM 
UNIDADES DO SESC 
As unidades Goiana, Caruaru e Araripina (PE) receberam, 
em novembro, simultaneamente, a 11a edição dos Jogos 
Internos da Educação de Jovens e Adultos. Quinze escolas 
do Sesc participaram com 505 estudantes da Alfabetiza-
ção ao Ensino Médio, com faixa etária de 15 a 75 anos. 
Os alunos participaram de competições nas modalidades 
jogos de salão, jogos de campo e quadra, natação e judô. A 
proposta era desenvolver o intercâmbio entre as gerações 
de alunos da EJA, demonstrando que é possível exercer a 
cidadania por meio do esporte.

JESC INCENTIVA A PRÁTICA  
ESPORTIVA ENTRE ESTUDANTES
A abertura oficial dos Jogos Escolares do Sesc (Jesc) aconte-
ceu em agosto na quadra do Sesc Esplanada, em Porto Velho 
(RO), com a presença de alunos do Sesc, professores, pais e 
convidados. As modalidades disputadas foram arremesso de 
bambolês, atletismo, basquete, bola ao cesto, cabo de guerra, 
circuito (bolas, cordas, cones, bambolês), corrida dos sapa-
tos, quebra-cabeça, boliche, cabo de guerra, corrida do saco, 
dama, futsal e natação. Ao mesmo tempo, trabalhou-se em 
sala de aula uma sequência de atividades sobre a história das 
Olimpíadas, a evolução do esporte e os esportes paraolím-
picos. O Jesc contou com a participação de 170 alunos da 
Educação Infantil e 560 do Ensino Fundamental. 

Jogos Escolares em Porto Velho (RO) . Foto: Paulo Afonso
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Com o objetivo de educar para a prevenção e a promoção 

da saúde, o Sesc atua nessa área em unidades fixas e 

móveis que atendem populações urbanas e principal-

mente do interior do país, por meio de projetos como 

OdontoSesc, Saúde Mulher e ações em nutrição.

Saúde
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SAÚDE GERAL E BUCAL
O Sesc na Paraíba recebeu uma unidade móvel Saúde 
Mulher em agosto. Com isso, as paraibanas dispõem de 
exames preventivos citopatológicos (entre 25 e 64 anos), 
mamografia (entre 50 e 69 anos), além de terem ações 
educativas gratuitamente. 

Foto: Sesc na Paraíba
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SAÚDE MULHER CAPACITA  
PROFISSIONAIS 
De 22 de setembro a 15 de dezembro, o Sesc em Sergipe, 
em parceria com a prefeitura de Lagarto, além de realizar 
gratuitamente 1.356 exames, por meio da unidade móvel 
Saúde Mulher, promoveu também a capacitação de enfer-
meiros, gerentes de unidade básica de saúde e agentes 
comunitários, com o objetivo de preparar as equipes do 
Programa Saúde da Família para atuar em conjunto com o 
Sesc Saúde Mulher. A equipe da unidade móvel também 
fez orientações individualizadas, junto com palestras e ro-
das de conversa.

INSTALAÇÃO INTERATIVA APRESENTA 
CONTEÚDO SOBRE SAÚDE BUCAL
De agosto a novembro, a unidade de Piracicaba (SP) re-
cebeu uma instalação de monitores eletrônicos sensíveis 
ao toque com uma série de perguntas sobre saúde bucal 
e alimentação. A atividade, direcionada a estudantes e 
usuários da clínica odontológica, permitiu que os parti-
cipantes tivessem acesso a conteúdos importantes para a 
autonomia e o desenvolvimento saudável.

PROJETO ODONTOLÓGICO  
FAZ RENASCER A AUTOESTIMA  
DE PACIENTES 
A ação Retratos de um Sorriso aconteceu entre julho e 
setembro no Sesc na Bahia. A equipe odontológica do 
Sesc registrou o antes e o depois de pacientes atendidos 
nas unidades móveis para estudar e analisar as diferentes 
situações culturais e socioeconômicas e de saúde bucal 
da população. Foi possível verificar impacto das ativida-
des na autoestima das pessoas por meio dos resultados 
de instalação de próteses e reconstrução de dentes com 
pino de fibra de vidro, restabelecendo, em muitos casos, 
a estética e a fonética. Para que o trabalho fosse realizado 
nos 54 pacientes atendidos, o Sesc ofereceu capacitação 
em atendimento odontológico para os profissionais que 
trabalharam na unidade móvel.

MEDSESC OFTALMOLOGIA  
CHEGA A TRÊS CIDADES MINEIRAS
A unidade móvel MedSesc Oftalmologia, que além dos 
procedimentos oftalmológicos, também é estruturada para 
oferecer ultrassonografia para homens e mulheres, esteve 
em sete cidades de Minas Gerais ao longo do ano: Moeda, 
Pouso Alegre, Manhumirim, Rio Casca, Ituiutaba, Teófilo 
Otoni e Dom Silvério (MG). A ação proporcionou acesso 
aos exames de oftalmologia e ultrassonografia, além de in-
formar sobre saúde por meio de palestras e atividades lú-
dicas. As 9.184 pessoas atendidas também acompanharam 
atividades de educação em saúde, como palestras sobre 
doenças relacionadas à visão, higiene corporal, prevenção 
de doenças cardiovasculares, drogas e sexualidade, alimen-
tação saudável, além de atividades lúdicas e conscientiza-

PROMOÇÃO DA HIGIENE BUCAL  
EM COMUNIDADES INDÍGENAS  
DE RORAIMA
Durante o segundo semestre a unidade do OdontoSesc 
esteve presente em Boa Vista (RR) nos bairros Nova Ci-
dade, Liberdade e Caimbé. Já as visitas ao município de 
Bonfim e Vila São Francisco foram feitas por meio de uma 
parceria com o exército, durante a Operação Curare de 
serviços de saúde e educação. Ao todo, foram realizados 
2.125 exames clínicos, 6.867 atendimentos e 41.716 pro-
cedimentos odontológicos entre restaurações, limpeza, 
aplicação de flúor, extrações, atendimentos emergenciais 
e atividades educacionais. A equipe do OdontoSesc minis-
trou palestras de higiene bucal e escovação com distribui-
ção de kits (escova e creme dental). 

Atendimento em unidade do OdontoSesc em Roraima. Foto: Alex Paiva
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Sesc Saúde Mulher
Unidades móveis  
de prevenção 
ao câncer de mama  
e de colo do útero.

exames de  
mamografia

22

32.277

novas unidades entregues:  
AL, AP, AM, CE, MA, MS,  

MT, PA, PB, PE, PI, RN, SE, TO,  
BA, DF, MG (2), PR, RJ e SC (2)

exames  
de citopatologia

pessoas atendidas em ações de educação em saúde

7.944
15.165
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ção sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Antes de 
cada consulta oftalmológica foi realizada a medição da gli-
cemia capilar, com orientações individuais de saúde.

VER PARA APRENDER REALIZA  
ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO  
NO AMAZONAS 
Estudantes matriculados nas unidade do Sesc de Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA), Projeto Habilidade de Es-
tudos (PHE) e Sesc Ler de cinco municípios do Amazonas 
receberam atendimento oftalmológico pelo projeto Ver 
para Aprender. Foram feitos 344 exames oftalmológicos 
e confeccionados 314 óculos, doados a estudantes. Para 
os casos de catarata e risco de perda de visão, os jovens 
receberam orientação e encaminhamento a especialistas.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
PROJETOS SOBRE MATERNIDADE  
Com o objetivo de prestar informações sobre a mater-
nidade e esclarecer dúvidas às futuras mamães e aos 
interessados, foi realizado em julho no Sesc Centro, em 
Manaus (AM), o primeiro curso Sesc Vivendo a Mater-
nidade, com a participação de 34 mulheres. Indicadores 
da gravidez, as transformações na primeira e na segunda 
metade da gestação, gravidez de gêmeos, vacinas, diabe-
tes, atividade física, alimentação, prematuridade, parto 
normal, cesariana, sinais de parto, pós-parto, cuidados 
com o recém-nascido e amamentação foram alguns dos 
temas abordados.

Já em Minas Gerais, dúvidas sobre maternidade e primei-
ros cuidados com o bebê foram os temas principais do 
Sesc Materna, curso gratuito idealizado pelo Sesc. Com 
carga horária de 12 horas/aula, o curso procurou atender 
a gestante e as pessoas que estão ao seu redor, com o re-
passe de informações referentes ao estado gestacional, aos 
cuidados básicos com o bebê, mas também aos direitos 
da gestante, à alimentação e ao planejamento familiar. A 
ação aconteceu em 22 unidades do Sesc. 

SESC SORRISO VAI A ESCOLAS  
EM CAMPINA GRANDE 
O setor odontológico do Sesc Centro, em Campina Gran-
de (PB), realizou em outubro o Sesc Sorriso. O evento 
aconteceu na Escola Municipal Dr. Chateaubriand, no 
bairro José Pinheiro, e na Escola Promoção Humana, na 
Palmeira, com crianças entre 6 e 12 anos. A programação 
incluiu entrega de livro e informativo sobre a clínica odon-
tológica do Sesc, exibição de vídeos educativos, oficinas 
lúdicas, apresentação de teatro de fantoches com a partici-
pação de alunos da Educação de Jovens e Adultos do Sesc, 
distribuição de escovas e aplicação de flúor. 

PROGRAMA EDUCAÇÃO  
EM SAÚDE OFERECE PALESTRAS  
NO ESPÍRITO SANTO
O Programa Educação em Saúde do Sesc no Espírito Santo 
promoveu, em parceria com o Centro de Orientação e En-
caminhamento Profissional (Coep), palestras para orien-
tar jovens sobre como evitar doenças causadas pela falta 
de cuidados básicos com a saúde. Os bate-papos mediados 
por profissionais de saúde do Sesc no estado giravam em 
torno de temas selecionados pela coordenadora do Coep, 
entre eles, Puberdade e Sexualidade; Hipertensão, Diabe-
tes e Obesidade; Hábitos Alimentares Saudáveis; Doenças 
Emocionais e Estresse e Drogas Lícitas e Ilícitas.

Sesc Materna em Vespasiano (MG). Foto: Tarcisio de Paula
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OdontoSesc 

Unidades móveis  
de odontologia itinerando  
pelo país.

89

447.883

localidades atendidas

ações de educação em saúde bucal

consultas odontológicas

339.696
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SESC SAÚDE LEVA À POPULAÇÃO  
INFORMAÇÕES SOBRE CÂNCER E 
DOENÇAS CARDÍACAS 
No mês de abril, a equipe do Sesc Saúde visitou dez esta-
belecimentos comerciais em Campo Grande (MS), entre 
eles Comper, Unissys, Brasil Telecom e Assaí. A proposta 
era levar informações para a prevenção e o combate ao 
câncer. Os colaboradores dessas empresas aprenderam 
sobre patologia, fatores de risco e medidas de prevenção 
com enfoque nos hábitos saudáveis de vida. Em setembro, 
o tema foi o coração. A população recebeu informação so-
bre doenças cardíacas e e os meios de preveni-las. Além de 
tirar dúvidas, a equipe também realizou aferição de pres-
são arterial, exame de bioimpedância e promoveu um quiz 
com distribuição de brindes. A ação foi uma homenagem 
ao Dia do Coração, comemorado no dia 29 setembro. 

PASSAPORTE SESC NO COMBATE  
AO DIABETES E À HIPERTENSÃO
A orla da Ponta Negra, em Manaus (AM), recebeu a ação 
Passaporte Sesc no Combate à Diabetes e Hipertensão, 
em que profissionais do Sesc informaram sobre como 
prevenir o diabetes, ofereceram orientações sobre ali-
mentação saudável, fizeram testes de glicemia, aferição 
da pressão arterial e avaliação nutricional, além de diver-
sas atividades esportivas. A proposta tinha como objetivo 
sensibilizar a população sobre a importância da prevenção 
do diabetes e da hipertensão, doenças que são verdadeiras 
epidemias mundiais.

AÇÃO SESC SAÚDE NO TOCANTINS
No dia 18 de novembro, o Sesc no Tocantins promoveu 
um dia de palestras e ações educativas em saúde volta-
das para os integrantes do projeto Carrossel em Palmas 
(TO). Com o tema Ação Sesc Saúde: o Esporte Promo-
vendo Qualidade de Vida e Prevenindo Doenças, a pro-
gramação contou com palestras sobre Alzheimer, Par-
kinson, obesidade, diabetes, asma, bronquite asmática e 
riscos da gravidez na adolescência. Ao todo, 280 pessoas 
participaram das atividades, que aconteceram no Centro 
de Atividades Sesc.

A INCRÍVEL MÁQUINA HUMANA  
CHEGA A CAMPO GRANDE 
A exposição A Incrível Máquina Humana, uma ação do Sesc 
Saúde no Mato Grosso do Sul, propôs ao visitante uma via-
gem detalhada ao corpo humano. Entre abril e maio, a mos-
tra esteve no shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, 
com vários pontos interativos, seis estações e 30 réplicas dos 
principais órgãos do corpo humano, várias em tamanho na-
tural. Destaque para o coração gigante de um metro de altura 
e dois modelos em tamanho natural, com 1,70m de altura, 
sendo um esqueleto e outro, muscular, com todos os órgãos 
internos. Outro ponto alto foram os recursos tecnológicos 
que permitiram interatividade do visitante com uma tela in-
terativa touch screen de 65 polegadas onde estava instalado um 
software com todos os sistemas do corpo humano. 

SESC SAÚDE — SIPAT NAS  
EMPRESAS LEVA ORIENTAÇÕES  
SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO
Entre janeiro e julho, o Sesc Centro, em Goiânia (GO), 
por meio do Sesc Saúde — Sipat nas Empresas, promo-
veu ações educativas sobre segurança no trabalho nas 
empresas do comércio de bens, serviços e turismo da ci-
dade. Realizado durante a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, o projeto orientou o público 
sobre a importância do uso de equipamento de proteção 
individual, problemas causados pelo estresse, prevenção 
às doenças sexualmente transmissíveis, noções de primei-
ros socorros e dermatoses ocupacionais. 

OFICINA DE PRIMEIROS SOCORROS 
FORMA AGENTES NO SESC SAÚDE
Em junho, no auditório do Sesc Saúde, em São Luís (MA), 
foi realizada uma oficina de Primeiros Socorros que pro-
moveu a formação de agentes multiplicadores de cuida-
dos, práticas e orientações em pronto atendimento para a 
redução de agravos e consequências de acidentes. O enfo-
que se deu na manutenção de sinais vitais, incluindo acio-
namento e encaminhamento ao serviço de atendimento 
móvel de urgência (Samu). A ação aconteceu em dois tur-
nos (matutino e vespertino), e tratou de conceitos e con-
dutas adequadas em situações de urgência/emergência.

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   40 07/06/17   13:41



41     REALIZAÇÕES SESC 2016

Saúde

CAMPANHA SESC SEMEANDO SAÚDE 
REALIZA TRÊS DIAS DE ORIENTAÇÕES 
O Sesc no Maranhão organizou em março mais uma edi-
ção do Sesc Semeando Saúde. Foram três dias de orienta-
ções sobre saúde da mulher e o combate ao Aedes aegypti. 
As ações aconteceram em São Luís e em Raposa e reu-
niram mais de 1.300 pessoas. Os participantes puderam 
aferir a pressão arterial e o nível de glicemia no sangue, e 
foram orientados sobre os cuidados para manter os valo-
res adequados para serem considerados saudáveis.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE  
NA ESCOLA REALIZA AÇÕES  
COM 29 MIL PARTICIPANTES
As atividades desenvolvidas pelo Sesc em Minas Gerais 
aconteceram ao longo do ano com o objetivo de promo-
ver o bem-estar e a prevenção de doenças em alunos, pais 
e educadores de escolas públicas, creches e colégios do 
Sesc. Os temas trabalhados foram dengue, alimentação 
saudável, diabetes, atividade física e saúde, higiene, saúde 
bucal, corpo humano, sexualidade, combate ao tabagismo, 
álcool e drogas, sustentabilidade, prevenção de acidentes 
domésticos, boas práticas na prevenção da gripe H1N1, 
meio ambiente e saúde, bullying e verminoses.  

Campanhas de  
prevenção da saúde

Dia Mundial da Saúde — Diabetes

Minas Gerais 
O Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, 

busca conscientizar a população a respeito da quali-

dade de vida e dos diferentes fatores que afetam o 

corpo e a mente. Em 2016, o tema escolhido foi o 

diabetes. Para marcar essa data, foram desenvolvi-

das atividades como oficinas, palestras, apresen-

tações teatrais, exibição de vídeos, exposições e 

orientações sobre o assunto, que aconteceram em 

22 unidades do Sesc em Minas Gerais, em escolas, 

empresas, praças, creches e feiras, contando com a 

participação de mais de 36 mil pessoas.

Maranhão
No Terminal de Integração da Praia Grande, em par-

ceria com a Liga Acadêmica de Medicina, técnicos 

de Educação em Saúde do Sesc e membros da liga 

aferiram a pressão arterial, fizeram avaliação nutri-

cional com cálculo da massa corporal e deram orien-

tações sobre os reflexos do diabetes na saúde bucal 

e sobre o pé diabético para mais de 1.200 pessoas.  

Sesc Alerta —  
dengue, zika e chikungunya

Alagoas
No Sesc em Alagoas aconteceram ações de sensibili-

zação entre os funcionários dentro e fora das unida-

des, por meio da visitação de espaços vulneráveis à 

proliferação do mosquito. Ações educativas ganha-

ram as ruas, envolvendo as comunidades do entorno 

das unidades, com a equipe do Educação em Saúde. 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Maceió, além das intervenções do Sesc Alerta, acon-

teceu o Dia D de Mobilização junto à comunidade de 

Guaxuma. 

Minas Gerais
Em Minas Gerais aconteceram vistorias em áreas 

internas e externas das unidades. Ao longo do ano, 

foram ministradas palestras e oficinas sobre como 

eliminar possíveis criadouros nos espaços do Sesc, 

além de apresentações teatrais abordando o com-

bate ao mosquito vetor Aedes aegypti. 

Sergipe, Maranhão e Paraíba
Em Sergipe e no Maranhão, foram montadas briga-

das de combate ao Aedes aegypti para monitorar os 

espaços do Sesc. E na Paraíba, a campanha, desen-

volvida em todo o estado pela equipe de Educação 
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em Saúde, incluiu palestras, apresentação de dança, 

teatro de fantoches e oficina de manipulação de re-

pelentes naturais, reunindo 3.500 pessoas. 

Dia Mundial sem Tabaco

Mato Grosso do Sul
Em comemoração ao Dia Mundial sem Tabaco, 31 de 

maio, o Sesc Saúde realizou durante o mês ações de 

conscientização nas empresas. O objetivo foi orientar 

as pessoas sobre as causas e consequências do taba-

gismo, composição, complicações e a legislação do ci-

garro, incentivando as pessoas a eliminarem o hábito.

Dia Internacional  
de Combate às Drogas

Mato Grosso do Sul
Dia 26 de junho foi escolhido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) como o Dia Internacional de 

Combate às Drogas. Por isso, o Sesc Saúde do Mato 

Grosso do Sul promoveu durante o mês de junho 

ação sobre o tema em empresas do comércio, insti-

tuições parceiras e escolas do município com debate 

sobre o que é a droga, a dependência química, os 

malefícios causados e os tratamentos disponíveis.

Agosto Dourado

Alagoas
Durante todo o mês de agosto, o Sesc, em parceria 

com bancos de leite humano, participou da campa-

nha Agosto Dourado de incentivo à amamentação. 

Em Alagoas, as coordenações de Saúde, Saúde Bucal 

e Nutrição realizaram ações educativas com gestan-

tes, mulheres do TSI, em instituições sociais do Mesa 

Brasil Sesc, além de atividades na unidade Guaxuma e 

com o público dos projetos sistemáticos da Educação 

em Saúde. Também foi feita uma campanha de arre-

cadação de potes de vidros para armazenamento do 

leite materno nos bancos de leite do estado. Ao todo, 

o projeto alcançou 5.029 pessoas e aconteceu nas 

unidades Sesc Poço e Centro, em Maceió, e Arapiraca.

Ceará
O Sesc no Ceará realizou uma série de ações em 

Juazeiro do Norte e em Fortaleza, com o objetivo de 

discutir temas ligados ao universo da maternidade. A 

unidade Juazeiro do Norte do Sesc teve roda de con-

versa e palestra. A unidade Fortaleza realizou blitz 

educativa e exposição mediada com as comerciárias e 

lojistas que frequentam o Restaurante Sesc RioMar. A 

proposta foi discutir e esclarecer mitos e verdades so-

bre amamentação, gravidez, maternidade e nutrição. 

As vivências abordaram ainda temas como: aspectos 

biopsicossociais da gestação, vínculo mãe e bebê, de-

pressão pós-parto e direitos da mulher trabalhadora 

que amamenta.

Rondônia 
O Sesc em Rondônia promoveu ações motivadoras 

e de esclarecimento para o mês de agosto. No Au-

diocine do Sesc Esplanada, em Porto Velho (RO), por 

exemplo, aconteceu a palestra Os Benefícios do Lei-

te Materno, que procurou incentivar o aleitamento 

materno e apoiar às mães e famílias no cuidado com 

seus bebês. 

Maranhão
Realizada nos espaços das unidades e nas comunida-

des, a campanha Agosto Dourado promoveu rodas de 

conversa e ofereceu orientações sobre os benefícios 

à mãe e ao bebê da amamentação correta, nos aspec-

tos fisiológicos, emocionais e sociais. Na ocasião, as 

funcionárias do Sesc, com seus bebês, participaram 

de ensaio fotográfico para produção de material insti-

tucional, painéis fotográficos e folhetos, fortalecendo 

a identidade e o pertencimento da equipe de trabalho 

no desenvolvimento das ações.

Dia Mundial da Alimentação

Ceará
O dia 16 de outubro foi estabelecido pela ONU como o 

Dia Mundial da Alimentação. Para refletir sobre o assun-

to, o Sesc no Ceará propôs uma série de atividades na 

sua unidade do Centro, em Fortaleza. O público pôde 

conhecer a feira de receitas regionais e conferir a pa-
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lestra Conhecendo o Guia Alimentar da População Bra-

sileira. Foram realizadas ações educativas como uma 

exposição monitorada e jogos sobre alimentação sau-

dável. O local também recebeu atividades infantis, co-

mo contação de histórias para crianças das instituições 

ligadas ao Conselho de Segurança Alimentar (Consea) 

de Fortaleza, e concurso de desenhos com o tema Era 

uma Vez... o Futuro da Alimentação e a Agricultura.

Distrito Federal
No dia 29 de setembro, o II Seminário Internacional 

sobre Segurança Alimentar e Nutricional — Cenário 

Atual foi dedicado ao Dia Mundial da Alimentação, 

celebrado em 16 de outubro, e foi uma iniciativa do 

Sesc no Distrito Federal e da Universidade de Brasí-

lia, por meio do Laboratório de Pesquisa sobre Ges-

tão do Esporte (Gesporte). Durante o evento, análises 

de cenários, pesquisas e estudos foram apresenta-

dos na perspectiva de enfrentamento de desafios, 

de busca de soluções e de novos posicionamentos. 

Oito especialistas da área de agronomia, nutrição, 

economia e biologia discutiram sobre as questões da 

crise alimentar. O encontro, que reuniu 450 pessoas, 

aconteceu no auditório do Parlamundi, na LBV, e foi 

composto por universitários, docentes, instituições 

sociais e assistenciais, empresas doadoras de ali-

mentos, órgãos públicos, voluntários, conselhos de 

classe e usuários dos serviços do Sesc. 

Outubro Rosa

Minas Gerais
Em Minas aconteceram palestras, oficinas, apresen-

tações teatrais, caminhadas, exposições, rodas de 

conversas, apresentações musicais, bailes, entre ou-

tras ações. Durante o mês, houve o atendimento a 29 

empresas e a cerca de 827 colaboradores comerciá-

rios. Ao todo, 60.352 pessoas participaram das ativi-

dades propostas pelo Sesc.

Bahia
A cidade de Juazeiro acordou cedo, às sete horas da 

manhã, no dia 16 de outubro, para acompanhar a lar-

gada da quinta edição da Corrida e Caminhada de Rua 

Outubro Rosa. A chegada foi no ginásio do Sesc em 

Petrolina, onde aconteceu a premiação dos primeiros 

classificados e a entrega da medalha de participação 

para todos os inscritos. Ao promover a prática de ativi-

dades físicas e a melhora na qualidade de vida das 

mulheres, a campanha sensibilizou a comunidade pa-

ra a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. 

Mato Grosso
Em outubro, o Sesc Poconé (MT) se mobilizou e realizou 

atividades educativas e atendimentos clínicos, infor-

mando para as mulheres sobre a detecção precoce do 

câncer de mama e a importância do autoexame. 

Ceará
O Sesc ofereceu uma programação acontece nas unida-

des do estado, empresas, escolas e espaços públicos, 

com palestras, rodas de conversa e debates voltados 

à prevenção ao câncer de mama. As atividades abor-

daram ainda temas como qualidade de vida, saúde da 

mulher e direitos sociais. Durante as ações, as comer-

ciárias também participaram de atividades lúdicas e 

receberam brindes. Foram distribuídas fitas rosa e, em 

Iguatu e Sobral, as unidades foram decoradas com a cor 

rosa, em alusão à campanha.

Alagoas
Por meio de atividades educativas e atendimentos 

clínicos, o público teve acesso a ações que possibilitam 

melhoria na qualidade de vida. O Sesc em Alagoas, em 

parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, 

o Grupo Renascer e a Secretaria Municipal de Saúde 

de Maceió, ofereceu programação nas unidades Poço e 

Centro, em Maceió, e em Arapiraca. As ações seguiram 

com caráter educativo, para prevenção contra a doença. 

No dia 9 de outubro, por exemplo, foi feita panfletagem 

na Avenida Silvio Viana. Já no dia 13, foi organizada 

uma atividade com a equipe do Educação em Saúde, no 

setor de Pediatria Oncológica da Santa Casa, no Farol. O 

dia 17 foi o grande destaque, com a ação integrada no 

calçadão do comércio, onde foram realizados serviços 

de avaliação do índice de massa corporal (IMC), aferição 

da pressão arterial, teste de glicemia, além de corte de 

cabelo e outras atividades para valorizar a autoestima 

da mulher. 
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Rio Grande do Norte
Entre caminhadas e orientações sobre o tema, as ci-
dades de Natal, Mossoró e Caicó representaram o Rio 
Grande do Norte na campanha Outubro Rosa. Também 
foram desenvolvidas ações para incentivar a autoes-
tima entre mulheres em tratamento ou que já tiveram a 
doença. A programação foi encerrada com o desfile Um 
Toque pela Autoestima, no qual 32 mulheres em trata-
mento, ou que superaram o câncer de mama, desfilaram 
na passarela do Praia Shopping, em Natal. O evento con-
tou ainda com apresentações da Orquestra de Cordas e 
Xilofone do projeto Sesc Cidadão Natal. Houve também 
um bate-papo sobre a doença com profissionais da área.

Sergipe
Durante o mês de outubro, o Sesc em Sergipe reali-
zou, em suas unidades fixas e móvel (Saúde da Mu-
lher), ações educativas de prevenção e tratamento 
do câncer de mama e de colo de útero. A programa-
ção do mês das unidades teve orientações preven-
tivas, exame de glicemia, massagem, academia livre, 
aulão rosa de ginástica e invasão poética Momento 
Rosa e Poesia. 

Novembro Azul

Maranhão
Entre outubro e dezembro, foi realizada uma cam-

panha integrada de prevenção ao câncer de colo de 

útero e câncer de próstata para sensibilizar homens, 

mulheres e a sociedade. O Sesc no estado promoveu 

palestras, rodas de conversa, caminhada integrativa, 

intervenções educativo-preventivas com orientações 

e circuito educativo com estações temáticas, além da 

distribuição de informativos e exposição monitorada 

de vídeos. 

Mato Grosso
O Sesc participou da campanha Novembro Azul com 

ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde 

do homem no Mato Grosso. Nesse período, foram 

realizadas palestras com ênfase na prevenção e no 

diagnóstico precoce da doença, além de quebrar o 

preconceito com o exame de toque, necessário para 

prevenir e identificar o câncer na fase inicial. 

Ceará
Durante todo o mês de novembro, o Sesc realizou 

uma programação especial voltada para a conscien-

tização sobre o câncer de próstata em todo o estado. 

As atividades buscaram orientar sobre a prevenção 

da doença com ações destinadas a homens de todas 

as idades. Durante as atividades, foram feitas blitz 

educativas com comerciários, explicando o que é a 

doença e como preveni-la. Os homens receberam 

ainda fitas azuis em alusão ao período e participaram 

de atividades interativas de conscientização do com-

bate ao câncer de próstata.

Minas Gerais
Vinte e cinco unidades do Sesc em Minas Gerais se mo-

bilizaram para realizar a campanha Novembro Azul de 

prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Foram 

realizadas palestras, oficinas, apresentações teatrais, 

caminhadas, bailes, rodas de conversas, exposições, 

jogos, entre outras atividades para alertar os homens 

e a sociedade em geral sobre os aspectos referentes à 

prevenção da doença. Ao todo, 46.628 pessoas visita-

ram as unidades e participaram das atividades.

Dezembro Vermelho

Mato Grosso
No último mês do ano aconteceu a campanha Dezem-

bro Vermelho, com o objetivo de conscientizar sobre 

a Aids e discutir as questões relacionadas à vulnera-

bilidade ao HIV. Nesse período, escolas de Cuiabá 

participaram das palestras A Aids não Tem Cura! e 

Vivendo com HIV. Ao todo, mais de 7.500 pessoas 

foram alcançadas. 

Ceará
No fim do ano, as Doenças Sexualmente Transmis-

síveis, em especial, a Aids, foram abordadas no estado. 

A Colônia Ecológica Sesc Iparana ofereceu gratuita-

mente uma programação voltada aos hóspedes, visi-

tantes e servidores. Entre as atividades, uma exposição 

mediada de prevenção a DSTs, Aids e hepatites virais, 

além de palestra com a mesma temática. 
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NUTRIÇÃO
ALUNOS DO PHE PARTICIPAM  
DE PROJETO SOBRE ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 
Durante sete dias do mês de agosto, a equipe de Educação 
Complementar do Sesc na Bahia promoveu o evento Ali-
mentação Saudável Também se Aprende na Escola junto 
aos alunos do Projeto Habilidades de Estudo (PHE). A 
ação aconteceu na unidade de Barreiras e conscientizou 
os 350 participantes sobre a importância de se alimentar 
de modo correto, com qualidade e quantidade adequada. 
Estimulou também a ingestão de alimentos saudáveis e 
desenvolveu ações pedagógicas de maneira atraente, lú-
dica e educativa, com realização de atividades práticas e 
escritas nas salas de aula e na horta.

INSTALAÇÃO ALERTA  
SOBRE OS PERIGOS DO AÇÚCAR
De outubro a dezembro, a unidade do Sesc em Rio Pre-
to (SP) apresentou a exposição O Caminho do Açúcar. 
A proposta era alertar o público sobre a quantidade de 
açúcar presente em bebidas industrializadas e sobre con-
servantes, corantes, aditivos químicos e sódio presentes 
nessas bebidas. Em abril, a unidade São José dos Campos 
também recebeu a instalação.

APROVEITAMENTO INTEGRAL  
DE ALIMENTOS NO SESC PORTO
No mercado do Porto, em Cuiabá (MT), as oficinas de 
Aproveitamento Integral de Alimentos surgiram a partir 
do projeto Sesc Faz Cidadania, quando se observou o des-
perdício de alimentos pelos feirantes. As oficinas busca-
ram sensibilizá-los sobre a possibilidade de transformar 
o desperdício em renda, capacitando-os a usar as partes 
dos alimentos que geralmente são descartadas. Os partici-
pantes se encontraram na cozinha experimental do espaço 
uma vez por mês, e ganharam uma cartilha com receitas, 
receberam orientações de uma nutricionista sobre ingre-
dientes, modo de preparo e valores nutricionais, e pre-
pararam pratos que foram degustados por todos ao final.

UMA REFLEXÃO SOBRE  
A OBESIDADE INFANTIL
Em novembro, a unidade de São José dos Campos (SP) re-
cebeu o seminário Obesidade Infantil: um Olhar de Todos. 
O conjunto de atividades reuniu profissionais da área de 
saúde e abriu espaço para reflexão sobre o papel social da 
alimentação e sobre as opções nutricionais que favorecem 
o desenvolvimento saudável da população infantil. Com 
abordagem multidisciplinar, a conferência trouxe temas 
ligados à nutrição, psicologia, medicina, publicidade, saú-
de pública e atividade física.

AVANSESC FAZ  
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
Entre fevereiro e junho, os alunos das Escolas Sesc com 
idades entre 3 e 14 anos passaram por uma avaliação nu-
tricional no Centro de Educação José Roberto Tadros, em 
Manaus (AM), como parte do AvanSesc. Mais de 1.336 
jovens foram pesados. Na Paraíba, o projeto aconteceu 
nas unidades Dom Ulrico, com os estudantes do Ensino 
Fundamental, e no Sesc Creche, com a Educação Infantil. 
Foram coletados os dados de 760 crianças e, a partir do 
diagnóstico, o resultado individual da avaliação foi enca-
minhado aos responsáveis. O AvanSesc busca orientar, 
recuperar e fazer a manutenção do estado de saúde dos 
alunos, além de avaliar o fornecimento de refeições e lan-
ches nas cantinas das escolas do Sesc.

Projeto Venha Ser Feliz no Sesc, em Aracaju (SE). Foto: Sesc em Sergipe
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CULINÁRIA MEXICANA É DESTAQUE 
DO FESTIVAL SABORES DO BRASIL
O Sabores do Brasil acontece todo último domingo de 
cada mês em Santa Catarina, e em 2016 celebrou a misci-
genação da culinária brasileira. Mas, em agosto, um dos 
temas de destaque da quinta edição do festival foi a gas-
tronomia mexicana. O evento, realizado nos restauran-
tes Sesc em Santa Catarina, contou com cardápio típico 
e programação cultural diferenciada, e recebeu mais de 
4 mil pessoas. 

SER FELIZ NO SESC
Durante o mês de março, o Sesc Comércio, em Aracaju 
(SE), recebeu o Venha Ser Feliz no Sesc. O projeto pro-
moveu atividades de educação alimentar e nutricional aos 
trabalhadores e incluiu oficinas de receitas associadas ao 
bem-estar, degustação de pratos e dicas de como preparar 
comidas que estimulam a produção de serotonina. O res-
taurante do Sesc Comércio incluiu em seu cardápio prepa-
rações com alimentos como uva-passa, banana, castanhas, 
arroz integral, espinafre, carne bovina, peixe, alface, cho-
colate e aveia. Também fizeram parte da programação o 
espaço Relax, SPA Day, musicoterapia, momento do riso, 
oficinas de arte e o jarro da felicidade, uma urna em que 
os comerciários colocaram a resposta para a seguinte per-
gunta: “O que te fez feliz hoje?”.

SESC EM SANTA CATARINA  
DE OLHO NA SAÚDE NUTRICIONAL 
DAS CRIANÇAS
Para combater a obesidade infantil, conscientizar e orien-
tar alunos, pais ou responsáveis, o Sesc em Santa Cata-
rina realizou o acompanhamento alimentar e nutricional 
de estudantes matriculados na Educação Infantil, no En-
sino Fundamental e no Projeto Habilidades de Estudo. 
Por meio do Programa de Promoção de Saúde na Infância 
(PPSI), foram realizadas 5.191 avaliações antropométricas 
com a coleta do peso e da altura. Destes, 1.833 alunos 
foram classificados em risco nutricional (magreza, obesi-
dade grave, obesidade, sobrepeso e risco de sobrepeso), 
sendo que 883 realizaram consultas com nutricionistas.

DINÂMICA AGROPECUÁRIA  
EM CAMPO GRANDE 
Em março, o Sesc no Mato Grosso do Sul participou da Di-
nâmica Agropecuária (Dinapec), evento promovido pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
Na ocasião, o Sesc montou oficinas sobre aproveitamento 
integral de alimentos. A ação contou com público variado, 
de donas de casa a produtores rurais, que puderam aplicar 
os ensinamentos em suas propriedades.

SESC NO GREEN RIO 2016
Em junho, na Marina da Glória, a equipe de Nutrição do 
Departamento Nacional do Sesc esteve presente, com o 
painel Alimentação Sudável, na quinta edição do Green 
Rio, evento que tem como objetivo estimular o debate 
sobre hábitos saudáveis. A instituição promoveu oficinas 
culinárias com receitas pouco comuns, como brownie de 
beterraba e espaguete com molho de melancia, e também 
palestras sobre reaproveitamento integral de alimentos, 
combate ao desperdício e alimentação saudável na esco-
la. As atividades integraram ações de nutrição e do Mesa 
Brasil Sesc. 

Programa de Promoção de Saúde na Infância (PPSI) em Santa Catarina. Foto: Chan WeArte 
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FOLIA GASTRONÔMICA CELEBRA  
O PALMITO E ANIMA PARATY 
O Sesc em Paraty participou da Folia Gastronômica 2016, 
que aconteceu em novembro. O festival, que teve como 
temática o palmito, produto típico na região, reuniu uma 
série de ações como cursos, palestras, oficinas, circuito 
gastronômico, degustações e atrações culturais. Pela pri-
meira vez o Sesc ofereceu oficinas de culinária com apro-
veitamento inteligente dos alimentos ministrada pelo chef 
Jhuan Schneider, do Hotel Porto Cercado do Sesc Panta-
nal, além de levar nutricionistas responsáveis pelo projeto 
Mesa Brasil Sesc. Também foram ministradas oficinas para 
o público infantil, cujo propósito era ressaltar a importân-
cia da alimentação saudável e balanceada. Houve, ainda, 
programação musical durante as quatro noites do evento, 
também promovida pelo Sesc, que apresentou os grupos 
locais Orquestra Popular de Paraty e Samba da Benção; e 
atrações de fora da cidade como Lia de Itamaracá e o Trio 
Sinhá Flor. Ao todo, entre oficinas e shows, estima-se um 
público de 6 mil pessoas.
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Em sua ação no campo da Cultura, o Sesc leva ao 

público cinema, teatro, concertos de música, literatura 

e exposições artísticas, ajudando na formação de uma 

plateia consciente da herança cultural do país.

Cultura
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Hermeto Paschoal em Paraty (RJ).  
Foto: Marcus Prado

CINEMA
PARATY PRESTA HOMENAGEM  
A HERMETO PASCHOAL 
Os 80 anos do músico e multi-instrumentista Hermeto 
Paschoal foram comemorados em junho no Centro Cultu-
ral Sesc Paraty com a Homenagem ao Hermeto. Dez tur-
mas de alunos de escolas locais de Ensino Médio tiveram 
um workshop de musicalização, com instrumentos musi-
cais e objetos sonoros, antes de assistirem ao filme Herme-

to campeão, que também teve quatro sessões abertas ao pú-
blico. Houve também uma oficina com o próprio músico 
e seu grupo, destinada a estudantes, músicos amadores e 
profissionais, que tratou da composição e dos métodos de 
trabalho do artista. Para finalizar a série de homenagens, 
aconteceu um concerto do músico e sua banda, apresenta-
do no largo de Santa Rita. 
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FESTIVAL VARILUX  
DE CINEMA FRANCÊS 
O maior evento de cinema francês fora da França passou 
por Cuiabá (MT) em junho. Com o Festival Varilux de 
Cinema Francês, o Sesc Arsenal se tornou um dos inte-
grantes do circuito de exibidores nacionais da mostra, 
proporcionando um espaço para discussão e intercâmbio 
de experiências audiovisuais. As 20 sessões lotaram a sala 
de cinema, reflexo da boa qualidade da programação, que 
atraiu mais de 1.400 pessoas.

MOSTRA DE FILMES  
DE ORSON WELLES 
O Sesc em Pernambuco realizou ao longo do ano a mos-
tra Mr. Faker — Orson Walles e a Autoria na Indústria 
do Cinema, com filmes produzidos pelo cineasta norte-
-americano Orson Welles (1915-1985) entre as décadas 
de 1940 e 1970, nas unidades do Sesc Casa Amarela, 
Sesc Ler São Lourenço da Mata e Sesc Caruaru (PE). 
Entre os filmes exibidos, estavam: Verdades e mentiras, Ci-

dadão Kane, Grilhões do passado, Falstaff, Macbeth, O estra-

nho, A marca da maldade, Soberba, O processo, Dom Quixote e 

A dama de Shanghai. 

MOSTRA JOHN WATERS  
— O PAPA DO TRASH 
Em novembro, o Cine Sesc Palladium, em Belo Horizonte 
(MG), ofereceu ao público mineiro a oportunidade de co-
nhecer a obra completa do polêmico cineasta norte-ame-
ricano John Waters com a mostra John Waters — O Papa 
do Trash. Foram apresentados todos os filmes do diretor, 
entre eles os estrelados pela travesti Divine (como Pink 

Flamingos e Polyester) e as obras que chegaram ao grande 
público (como Hairspray e Cry-Baby). 

MOSTRA SESC DE CINEMA POTIGUAR 
SELECIONA CURTAS-METRAGENS
A produção audiovisual do Rio Grande do Norte ganhou 
mais um apoio com a segunda Mostra Sesc de Cinema Poti-
guar. O projeto selecionou oito curtas-metragens entre junho 
e julho. Os trabalhos escolhidos receberam um prêmio em 

dinheiro e foram exibidos por unidades do Sesc em todo o 
estado. Foram aceitos filmes produzidos a partir de 2010 e 
com duração máxima de 20 minutos. A lista com os selecio-
nados pela comissão julgadora — composta por membros do 
setor de cultura do Sesc no Rio Grande do Norte e do Depar-
tamento Nacional e por um cineasta convidado — foi divul-
gada em julho no site da instituição. Os filmes selecionados 
foram: Vivi, O som do morro, Cinzas, Em torno do sol, Pedro, Três 

vezes Maria, Cordelíricas nordestinas e Noturnos. Além da premia-
ção, os trabalhos inscritos que mais se destacaram em foto-
grafia, direção, atuação, roteiro, edição, som e arte receberam 
troféus. A mostra percorreu seis unidades que desenvolvem 
atividades do CineSesc, além de municípios potiguares onde 
o Sesc promove ações culturais.

MOSTRA DE CINEMA EM PARATY
Os 80 anos do ator, roteirista, produtor e cineasta brasilei-
ro Maurice Capovilla foram celebrados em Paraty com 
Capô 80 — Mostra de Cinema de Maurice Capovilla. Em 
novembro, 500 pessoas conferiram cinco filmes do artista: 
Bebel, garota propaganda, O profeta da fome, O jogo da vida, 
Harmada e Nervos de aço. A iniciativa também ofereceu ao 
público uma oficina e uma mesa-redonda com os convida-
dos: Elizabeth Formaggini, Vicente Ferraz e Carlos Alber-
to Mattos, seguida de uma apresentação musical com a 
trilha do filme Nervos de aço. 

Mostra Sesc de Cinema Potiguar (RN). Foto: Moraes Neto
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CURTA ALAGOAS TEM 
FILMES REALIZADOS  
POR PROFISSIONAIS LOCAIS
O Sesc em Alagoas exibiu curtas-metragens alagoanos 
no Teatro Jofre Soares, no Sesc Centro, em Maceió (AL). 
Ao longo do ano, diversos filmes estiveram em cartaz, e 
a mostra permanente incentivou os cineastas alagoanos a 
produzirem obras em seu estado e sobre ele. Em junho, 
por exemplo, foram exibidas quatro: O vulto, de Wladymir 
Lima, Hoje não, de Wagner Sampaio, Exu — além do bem e do 

mal, de Werner Salles Bagetti e Do amor e outros crimes, de 
Anderson Barbosa.

MOSTRA DE CINEMA PERNAMBUCANO 
PERCORRE INTERIOR DO ESTADO
O Circuito Sesc do Cinema Pernambucano percorreu em 
2016 as cidades de Garanhuns, Arcoverde, Caruaru, Triun-
fo e Petrolina apresentando filmes de curta e longa-metra-
gem, com a inclusão daqueles produzidos no interior do 
estado. O projeto, que reuniu 5.656 espectadores, foi uma 
oportunidade de o público, especialmente das unidades 
do interior, conhecer a crescente produção audiovisual do 
estado. Além da mostra de filmes, a programação incluiu 
as atividades Oficine (oficina de formação audiovisual, 
priorizando temas que fortaleceram a produção e o desen-
volvimento da linguagem, com duração de 12 horas) e Pa-
norâmica (encontro ou debate com diretores e produtores 
dos filmes em cartaz).

NOITE DO CINEMA ALEMÃO 
O Sesc Arsenal, em Cuiabá (MT), por meio de uma parceria 
com a Embaixada da Alemanha, exibiu ao longo do ano, toda 
primeira quinta-feira do mês, filmes alemães legendados 
com entrada franca. Nas sessões, o público pôde conhecer 
obras de diferentes movimentos cinematográficos, diretores, 
temáticas e gêneros, além de participar de debates e discus-
sões. Entre os filmes exibidos estavam: Goethe!, de Philip 
Stölzl, Despedida de Buckow Abschied — brechts letzter sommer, 
de Jan Schütte, A medida do mundo, de Detlev Buck, Die gelie-

bten Schwestern — duas irmãs, uma paixão, de Dominik Graf e 
Fack Ju Göhte, de Bora Dagtekin.

MOSTRA SOBRE  
O CINEASTA AKIRA KUROSAWA 
A mostra Jidaigeki — Viajando com Kurosawa ao Japão 
Feudal, uma realização do Departamento Nacional que 
passou pelo Sesc Paraty (RJ), apresentou, entre os meses 
de outubro e novembro, um recorte significativo da obra 
do cineasta japonês. Antes e depois das projeções, espe-
cialistas foram convidados a debater com a plateia, em um 
clima de cineclube.

NÚCLEO ARSENAL DE CINEMA  
PROMOVEU CURSOS LIVRES
Ao longo do ano, o Núcleo Arsenal de Cinema, do Sesc 
Arsenal (MT), ofereceu palestras e cursos livres sobre a 
linguagem cinematográfica, estimulando um intercâmbio 
entre realizadores locais, iniciantes na produção audiovi-
sual e estudantes de Comunicação Social. Foram minis-
trados diversos cursos teóricos e práticos com profissio-
nais renomados que atuam em Cuiabá (MT) e também 
em outros estados: O Som em Cena, com Beto Strada 
(GO), Criação e Produção de Videoclipe, com Bruno Var-
gas (SP), O Cinema de Quentin Tarantino, com Marce-
lo Lyra (SP), Maquiagem Cinematográfica, com Andréa 
Okamura (MT), Trilogia Mestres na Ativa, com Robledo 
Milani (RS), Stop Motion: Experimentação à Edição, com 
Daniel Rabanéa (SP), Vídeo-dança: Corpo em Movimen-
to, Movimento na Imagem, com Pedro Ivo Carvalho, Mi-
nidocumentaristas, com José Sampaio (SP) e O Terceiro 
Olhar, com Amauri Tangará (MT).

CINESESC EM ITUMBIARA 
As terças-feiras em Itumbiara (GO) foram movimentadas 
com a realização do CineSesc na cidade. A ação, que acon-
teceu durante todo o ano, promoveu o fomento e a difusão 
do cinema por meio de projeções e de ações formativas 
na linguagem audiovisual. A cada mês era realizada uma 
mostra diferente. Foram exibidos filmes com diferentes 
temas abordados pelo cinema nacional e internacional, 
que atenderam ao público infantil, jovem e adulto nas 
diversas categorias: ação, romance, suspense, comédia 
e muito mais. Após as exibições, público e especialistas 
convidados participaram de debates sobre os filmes. 
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FESTIVAL DE CURTAS-METRAGENS 
HOMENAGEIA O SESC
O Sesc no Distrito Federal apoiou a realização do quinto 
Festival Internacional de Curta-metragem, em dezembro, 
no Cine Brasília e em circuito itinerante no Distrito Fe-
deral, com entrada franca. Os organizadores do evento 
fizeram uma homenagem aos 70 anos do Sesc, com entre-
ga de troféu, fazendo referência ao trabalho desenvolvido 
pela instituição na área cultural no Distrito Federal.

CINEMA A CÉU ABERTO EXIBE LONGA 
BRASILEIRO INDICADO AO OSCAR
Em fevereiro, o Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande 
(MS), exibiu com exclusividade, em duas sessões de cinema 
a céu aberto, a animação brasileira O menino e o mundo, de Alê 
Abreu, indicada ao Oscar. O filme faz parte do portfólio de 
títulos disponíveis no acervo do Sesc em âmbito nacional.

LABCINE ABORDA  
OS DIFERENTES PROCESSOS  
NA PRODUÇÃO DO CINEMA 
Realizar cursos sobre os diversos processos envolvidos na 
produção de um filme foi a proposta do Labcine — Cine-
ma com Projetos Independentes, com foco em produções 
independentes, individuais ou coletivas. A iniciativa acon-
teceu na unidade São José dos Campos (SP), e foram abor-
dados temas como história alternativa do cinema, roteiro, 
direção, produção, direção de fotografia, edição de som, 
trilha sonora, edição de imagem e produção executiva.

ANIMAÇÕES SÃO PROJETADAS  
COM MÚSICA AO VIVO NO PARÁ
A Festa do Cinema Francês com Cine-concerto aconteceu 
no Dia Mundial da Animação, em outubro, com uma mos-
tra de curtas de animações daquele país, em parceria com 
a Aliança Francesa. Durante as projeções houve a apresen-
tação da banda The Link!, composta por dois artistas guia-
neses que, juntos, misturaram música eletrônica e jazz, e 
sonorizaram os filmes de acordo com a originalidade e qua-
lidade cinematográficas das produções selecionadas. Foram 
exibidos 11 curtas de animação por meio da plataforma IF-
Cinemá, disponibilizada pela embaixada da França.

LABORATÓRIO PROMOVE  
EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL 
De julho a novembro foi realizado o laboratório de documen-
tário Doc.lab — Preservação e Memória, cujos módulos so-
bre roteiro e direção, noções de montagem, fotografia e som, 
produção e filmagem resultaram no documentário Angelita. 
O ateliê é uma vivência em audiovisual que tem o objetivo 
de orientar e estimular a construção de histórias a partir da 
pesquisa sobre o estado de Alagoas. O projeto reuniu 2.016 
pessoas e aconteceu no Sesc Jaraguá, em Maceió (AL).

ARTES CÊNICAS
CENA CONTEMPORÂNEA  
NO DISTRITO FEDERAL
O Sesc no Distrito Federal recebeu entre os meses de agosto 
e setembro, em seus espaços culturais, pelo sexto ano conse-
cutivo, espetáculos do Cena Contemporânea, o maior festival 
internacional de teatro de Brasília. Com a mesma relevância 
e qualidade, também foram realizados debates, lançamen-
to de livros, encontros, oficinas e atividades associadas em 
que o teatro foi o ponto de partida para diversas reflexões 
estéticas, políticas e sociais. O evento aconteceu em quatro 
salas: Teatro Sesc Paulo Autran, Teatro Sesc Newton Rossi, 
Teatro Sesc Garagem e Teatro Sesc Paulo Gracindo, e reuniu 
uma plateia diversa e disposta a refletir sobre a sociedade e o 
homem contemporâneo por meio da dramaturgia.

MOSTRA CAPIBA DE TEATRO 
A nona edição da Mostra Capiba de Teatro trouxe espe-
táculos de grupos oriundos de quatro estados para o Sesc 
Casa Amarela, em Recife (PE): Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Sergipe e Rio de Janeiro. A característica principal 
do projeto é que as peças são monólogos, experimentos de 
artistas que, em solo, fazem fluir seus processos de cria-
ção artística. Durante a temporada foram realizadas uma 
aula-espetáculo e três oficinas com as seguintes temáticas: 
Ateliê de Crítica e Reflexão Teatral, A Narrativa do Conta-
dor de Histórias na Construção da Personagem e Ator no 
Século XXI — uma Proposta de Encontro entre o Ocidente 
e o Oriente. A mostra reuniu 963 pessoas e foi acompanha-
da de perto por críticos e analistas de artes cênicas, criando, 
assim, um lugar para a reflexão sobre a produção atual.
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FESTIVAL DE TEATRO DE RUA  
ANIMA CIDADES DO ACRE
A segunda edição do Festival Matias de Teatro de Rua 
aconteceu em agosto, em quatro cidades do Acre: Rio 
Branco, Brasileia, Senador Guiomard e Plácido de Castro 
(AC). O projeto teve a participação de cinco companhias 
de outros estados do Brasil e duas acreanas e foram apre-
sentados 11 espetáculos. A iniciativa, da Cia. Visse & 
Versa de Ação Cênica e do Sesc no Acre, teve o apoio do 
governo do estado e da prefeitura. Além de apresentações 
de espetáculos o festival contou com oficinas realizadas 
por grupos participantes, que abordaram a forma de tra-
balho, pesquisa e elementos técnicos que eles utilizam 
para concepção cênica de seus espetáculos. As oficinas 
aconteceram no Teatro de Arena do Sesc, e estavam aber-
tas à comunidade em geral, estudantes de teatro e artistas.

Amazônia das Artes

Sesc Amazônia das Artes tem  
lançamento oficial em São Luís  
A diversidade cultural da região amazônica ganhou 

destaque em 2016 com mais uma edição do Sesc 

Amazônia das Artes. O lançamento oficial aconteceu 

em São Luís (MA), em uma solenidade em 5 de maio 

no Teatro Arthur Azevedo. O grupo paraense Quader-

na foi a primeira atração, com o espetáculo Pregões 

— melodias das ruas, seguido de Malcriadas, com a 

Companhia Em Cena Ação, do Amapá. A programação 

de abertura se encerrou na Fonte do Ribeirão, com a 

performance Desalinho, do maranhense Marcos Fer-

reira. Após o lançamento, o projeto percorreu Acre, 

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Pará, Piauí, Tocantins, Rondônia e Roraima. Em São 

Luís, a programação, que atraiu 5 mil pessoas, seguiu 

com atrações culturais dos nove estados da Ama-

zônia Legal e do Piauí, reunindo obras artísticas de 

dança, teatro, música e cinema, além da exposição 

fotográfica Já fui floresta, de José Medeiros, na Gale-

ria de Artes do Sesc Administração. 

Piauí
O estado marcou presença em mais uma edição da 

mostra Sesc Amazônia das Artes. Duas produções 

piauienses se destacaram e fizeram turnês pelos 

estados do Norte e Nordeste ao longo do ano. Na 

apresentação de dança Sotaque?, a artista Jana Lo-

bo propôs olhar para a forma como o movimento se 

organiza e acontece em cada sujeito, e o documentá-

rio S3tart — Dommer, de Francisco Eduardo Crispim, 

trouxe um panorama de rua no Nordeste e em todo 

o país, com a diversidade de seus artistas em seg-

mentos da arte do grafite, colagem, transfer e outras 

culturas urbanas. Em agosto, os trabalhos do Piauí 

voltaram a circular, encerrando a turnê em Teresina 

(PI), quando a mostra foi inaugurada no estado, no 

dia 8. A programação foi lançada no Teatro do Boi pe-

lo grupo Capim Limão (AC), que apresentou Música 

de brincadeira, espetáculo de 45 minutos com foco 

na musicalização infantil, que dialoga com a arte-

-educação. 
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Amazonas 

A nona edição do evento aconteceu em agosto e con-

tou com 20 apresentações distribuídas entre capital 

e interior. No projeto, o estado foi representado na 

música pela banda Casa de Caba, com o show Tra-

vessia, na dança, pela Companhia de Intérpretes In-

dependentes, com o espetáculo Réquiem para dois, 

e, no cinema, teve o licenciamento do filme A rua — 

corpo urbano.

Pará
No estado, a mostra contou com duas exposições: 

Já Fui Floresta e Desalinho. O destaque foi para a 

instalação/performance Desalinho, do artista Mar-

cos Ferreira. Ele apropriou-se da técnica do crochê, 

ressignificando pontos e nós para confeccionar es-

culturas orgânicas com tamanho, cores e texturas em 

uma justaposição de materiais. A instalação buscou 

também questionar clichês relacionados à discussão 

de gêneros, já que o crochê é uma técnica tradicio-

nalmente feita por mulheres. Junto à instalação, foi 

apresentado pelo artista um happening, releitura da 

obra de Hélio Oiticica, em que os participantes pu-

deram se vestir com o manto de crochê do artista e 

interagir com movimentos, explorando o dinamismo 

da obra com o espaço. 

PEÇA SOBRE A HISTÓRIA  
DE GARRINCHA É APRESENTADA  
EM SÃO PAULO 
Garrincha foi um espetáculo teatral idealizado pelo diretor 
regional do Sesc em São Paulo Danilo Santos de Miranda, e 
criado pelo diretor norte-americano Robert Wilson, narrado 
a partir da trajetória do jogador. A história do campeão nas 
Copas do Mundo de 1958 e 1962, e ainda hoje celebrado 
como um dos mais talentosos pontas-direitas da história do 
futebol, foi retratada a partir de um elenco de 16 atores e um 
quinteto musical, todos brasileiros. O espetáculo revisitou a 
densa e dramática história do atleta em cenas que remetem 
ao seu talento futebolístico e sucesso profissional, além de 
abordar sua vida afetiva — tanto a relação com a primeira fa-
mília como com a cantora Elza Soares, com quem foi casado 
por 15 anos. O espetáculo foi apresentado nos meses de abril 
e maio na unidade Pinheiros. 

SONHATÓRIO ABRE  
PROGRAMAÇÃO DO TRISCA
O espetáculo Sonhatório, da Cia. Truks de Teatro, de São 
Paulo, abriu a programação do Trisca — Festival de Arte 
para Criança, em novembro, no Teatro do Boi, em Teresi-
na (PI). A programação do festival teve outros espetácu-
los, além de oficinas e bate-papos nos espaços culturais de 
Teresina, Parnaíba e Floriano. Ainda no dia de abertura, o 
grupo Bagaceira de Teatro (CE) apresentou o espetáculo 
O pequeno casaco solitário, no Theatro 4 de Setembro, e o 
grupo Tapetes Voadores (SP), Histórias de outros povos, no 
teatro Torquato Neto, no Clube dos Diários.

PRÊMIO SESC CANDANGO  
PRESTIGIA A PRODUÇÃO TEATRAL  
DO DISTRITO FEDERAL
A 13a edição do Prêmio Sesc Candango aconteceu em no-
vembro e reuniu 11 espetáculos, com mais de 56 artistas 
envolvidos e um público de 1.600 espectadores em Bra-
sília (DF). A comissão julgadora recebeu 41 espetáculos, 
sendo 30 na categoria adulto e 11 na infantil. A comissão, 
formada por críticos e profissionais da área, escolheu cin-
co peças adultas para serem apresentadas durante cinco 
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dias no Teatro Sesc Garagem. Também foram selecionados 
três espetáculos infantis para serem encenados no Centro 
de Atividades do Sesc Gama, além de três espetáculos de 
rua, novidade da edição 2016. Os vencedores do prêmio 
foram revelados em dezembro, em premiação realizada no 
Unique Palace, com a presença de mais de 400 pessoas. O 
espetáculo Fio a fio, da companhia Basirah, com direção de 
Giselle Rodrigues e Édi Oliveira, foi escolhido o melhor 
da mostra competitiva. O Sesc distribuiu aos vencedores 
troféus e prêmio em dinheiro. 

DOCUMENTÁRIO SOBRE CIRCO  
FILMADO EM UNIDADES DO SESC  
CIRCULA POR SÃO PAULO
A formação do artista de circo, o risco como estética, a 
memória, os diferentes espaços de apresentação e suas 
possibilidades atuais de construção dramatúrgica foram 
os temas abordados no documentário Circo é... circo, de 
Daniela Cucchiarelli. A diretora investigou a história do 
circo e as diferentes estéticas a partir da edição de 2015 
de CircoS — Festival Internacional Sesc de Circo, grava-
do nas unidades da instituição. No filme estão registros 
poéticos de espetáculos e entrevistas com artistas, dire-
tores e pesquisadores de diversos países. O documentário 
circulou entre junho e dezembro pelas unidades de Bom 
Retiro, São José dos Campos, Taubaté, Santos, Bertioga, 
Ribeirão Preto, Rio Preto, São Carlos, Jundiaí, Piracicaba, 
Sorocaba, Campinas e Araraquara (SP), e sua exibição era 
seguida por mesa-redonda e discussão com profissionais.

FESTIVAL DE CIRCO ANIMA  
AS RUAS DE SANTA MARIA 
Durante seis dias de abril, o circo tomou conta do muni-
cípio de Santa Maria (RS), com mais uma edição do Santa 
Maria Sesc Circo, que reuniu quase 10 mil pessoas. Além 
da Lona Santa Maria Sesc Circo, montada especialmente 
para a atividade, na Estação da Gare, o Theatro Treze de 
Maio e escolas e ruas do município receberam as interven-
ções circenses. O evento mobilizou 146 artistas, técnicos 
e produtores de 11 companhias em 29 apresentações, ofi-
cinas, exibição de filmes e bate-papos.

ESPETÁCULO INDÍGENA  
MISTURA CIRCO E TRADIÇÃO
De acordo com as tradições da comunidade indígena 
Krahôs, o riso é fundamental e muito importante. Por 
isso, eles têm entre os índios um “fazedor de riso”. O Hot-
xuá, como é conhecido, brinca, faz rir e é responsável pela 
harmonia e pelo equilíbrio da comunidade. O público das 
unidades Campo Limpo, Centro de Pesquisa e Formação, 
Campinas e Santos (SP) puderam conferir o espetáculo 
Cabarena — cabará povo parrir, que promove o encontro da 
tradição Krahô e o circo.

PALHASÁBADOS É SUCESSO  
COM APRESENTAÇÕES CIRCENSES
No final de 2016, a unidade Poconé do Sesc Pantanal am-
pliou sua atuação nos fins de semana. Com isso, foi criado 
o PalhaSábados, que buscou aproximar o público infanto-
juvenil da unidade, por meio da linguagem circense, com 
apresentações nas tardes de sábado. Os espetáculos apre-
sentados, Fábrica de risos, O circo e A mala d’1 circo, foram de 
autoria de artistas e companhias mato-grossenses. 

Peça Garrincha conta a história do jogador. Foto: Alexandre Nunis
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Globo e vencedora do Prêmio Shell 2014. Já a artista Flávia 
Meireles deu uma aula voltada para a dança, abordando os 
processos dramatúrgicos, além de dinâmicas e técnicas de 
improvisação. Também foi ministrada, por Adriane Maciel 
Gomes, professora de Direção Teatral do curso de Artes 
Cênicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
uma oficina voltada para a dramaturgia do ator.

Entre setembro e outubro, aconteceram leituras dramá-
ticas do projeto no auditório do Sesc Gurupi (TO), com 
entrada gratuita. Os textos apresentados foram Avental 
todo sujo de ovo, de Marcos Barbosa, com direção de Cris-
tiano Cabral, e Amores surdos de Grace Passô, com direção 
de Breno Jadvas Soares Ferreira.

Cortejo circense durante o Sesc Circo em São Luís (MA). Foto: Sesc no Maranhão

FESTIVAL SOBRE AS ARTES CÊNICAS 
IBERO-AMERICANAS EM SANTOS
Em setembro, os santistas puderam participar da quar-
ta edição do Mirada — Festival Ibero-americano de Artes 
Cênicas de Santos (SP), que apresentou 41 espetáculos, 
sendo 26 internacionais, 27 atividades formativas e 11 
performances para um público de 65 mil pessoas. O festi-
val montou um panorama representativo e com diferentes 
temáticas, homenageando a produção cênica espanhola. O 
projeto contou com a parceria da prefeitura de Santos e o 
apoio de 14 instituições nacionais e internacionais.

PROJETO REÚNE COMPANHIAS  
CIRCENSES DE DIFERENTES CIDADES 
O projeto Circo Daqui & Dali, realizado entre julho e 
agosto em uma tradicional lona instalada na unidade de 
Itaquera (SP), reuniu espetáculos e oficinas circenses com 
artistas de diversas cidades do Brasil, como São Paulo, 
Belo Horizonte, Recife e Curitiba. Com o objetivo de di-
vulgar e valorizar a linguagem circense, o recorte temático 
permeou múltiplas linhas conceituais, como circo tradi-
cional, circo novo, palhaçaria e circo-teatro.

PROJETO SESC CIRCO COMEMORA  
O DIA NACIONAL DO PALHAÇO
Em comemoração ao Dia Nacional do Palhaço, 10 de de-
zembro, o Sesc no Maranhão promoveu a terceira edição do 
Sesc Circo em vários pontos de São Luís. O projeto teve a 
participação de grupos locais e três grupos convidados de 
São Paulo e Rio Grande do Sul. Além de cortejo, apresen-
tações em ruas e praças, houve também mesa de debates e 
oficinas que complementaram a formação dos artistas locais. 
Entre as ações, que reuniram 10 mil pessoas, destacaram-se 
as oficinas Dança Acrobática, do Coletivo Nós Palhaço (SP), 
Palhaçaria, de Andrea Macera (SP), O Palhaço, a Cena e a 
Rua, do Grupo TIA (RS) e as mesas-redondas A Atriz Atrás 
da Palhaça: Procedimentos Criativos, Técnicas e Filosóficos, 
e A Animação como Elemento da Criação da Palhaça.

SESC DRAMATURGIAS INCENTIVA 
TROCA DE EXPERIÊNCIA ENTRE  
ARTISTAS E PESQUISADORES 
O Sesc Dramaturgias aconteceu em maio nas cidades de 
São Luís e Caxias (MA), com a oficina do módulo drama-
turgia do ator intitulada O Corpo Orador. Nela, o ator, es-
critor e produtor Alexandre Brum Correa, de Porto Alegre 
(RS), buscou sistematizar a mímica do teórico Decroux 
incorporando outras experiências que permitiram um 
maior entendimento de suas ideias e seus princípios, para 
ajudar o indivíduo em seu processo de criação dramática.

Em Campo Grande e Corumbá (MS), o projeto explorou 
a criação de textos, promovendo a Oficina de Escrita Dra-
matúrgica com Renata Mizrahi, professora, roteirista de 
teatro, cinema e TV de programas da Rede Globo, GNT e 
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145
cidades 

receberam 
o evento

40
aldeias

9
festivais

apresentações

728

Palco Giratório 2016
A Bahia foi o estado escolhido 
para sediar o lançamento do 
Palco Giratório, ocorrido no dia 16 
de março, no Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho, no Centro Histórico 
de Salvador. A atriz Maria Alice 
Vergueiro, com 50 anos de carreira 
no teatro, foi a homenageada em 
2016. Sua peça Why the horse? foi 
exibida na solenidade de lançamento, 
que contou nos dias seguintes com 
apresentações das peças Yi ocre, 
do Corpo de Arte Contemporânea 
(AM), Benedita, da Cia. Sino (BA), que 
representou a Bahia nesta edição do 
Palco Giratório, e Histórias contadas 
de cima, da Fulanas Cia. de Circo (BA). 
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Aldeias
As Aldeias são ações ligadas ao Palco Giratório e 

reúnem atividades de todas as linguagens artísticas, 

com foco nas produções locais. 

Rio Grande do Sul 
Em maio e junho, os municípios de São Leopoldo e 

Santa Maria (RS) receberam as edições das Aldeias 

Sesc. Em São Leopoldo, o Sesc Capilé teve como um 

dos destaques o espetáculo O rato, do grupo para-

naense Pivete Cia. de Teatro, no Teatro Municipal de 

São Leopoldo. A programação contou também com 

outros espetáculos de artes cênicas, música e dança, 

sessões de cinema, oficinas de música e de grafite, 

contação de histórias, teatro de bonecos e show com 

as bandas Bleff, Maçã de Pedra e Bando Celta. Em 

Santa Maria, a Aldeia Sesc Imembuy recebeu o es-

petáculo circense Manotas musicais. A peça dos mi-

neiros do Grupo Trampulim teve entrada gratuita. As 

outras atrações incluíram oficinas, exposições, peças 

teatrais infantis e adultas, ações de dança, mostras 

e shows. 

Em agosto, a Aldeia Sesc Santa Rosa (RS) trouxe no-

vidades para os cinco dias dedicados à cultura na 

cidade. O evento passou a se chamar Aldeia Sesc 

Yvy Pytã, que em tupi-guarani significa “terra verme-

lha”. Além disso, nessa edição, todos os espetáculos 

tiveram entrada franca, com o público convidado a 

contribuir com 1 kg de alimento não perecível desti-

nado ao Mesa Brasil Sesc. A programação contou com 

espetáculos teatrais para adultos e crianças, apre-

sentações musicais e de dança, sessões gratuitas de 

cinema e artes visuais. Entre os destaques ficaram a 

peça É proibido miar e o concerto da Orquestra de 

Violões de Santa Rosa.

Já em novembro, foi a vez da abertura da Aldeia Sesc 

Caxias do Sul 2016, no município homônimo, cujo 

tema foi Os 100 Anos do Samba. A programação con-

templou dança, música, artes cênicas, artes visuais e 

cinema, e os destaques foram a exposição O Samba 

da Minha Terra, que retratou fatos importantes que 

marcaram e influenciaram a construção do gênero 

musical no país, e o ápice do carnaval caxiense, com 

a participação das escolas de samba do grupo espe-

cial e de blocos carnavalescos. O evento se encerrou 

com um show da banda paulista Demônios da Garoa, 

que interpretou clássicos de Adoniran Barbosa. 

Paraíba
O Sesc Centro João Pessoa (PB), o Parque da Lagoa, 

o Ateliê Multicultural Elioenai Gomes e o Centro 

Cultural Piollin foram os cenários para a realização 

da 13a edição da Mostra Sesc Ariús de Teatro de 

Rua — Aldeia Palco Giratório. O evento buscou de-

mocratizar o acesso à arte e à cultura ao levar os 

grupos artísticos para se apresentar em diversos 

pontos da cidade. A mostra teve espetáculos de 

teatro de rua e circo, dança, exibições de curtas-

-metragens, oficinas, lançamentos de livros e deba-

tes. Nesta edição, 26 grupos de teatro da Paraíba e 

de outros estados participaram, reunindo um públi-

co de cerca de 18 mil pessoas

Mato Grosso
Em Cuiabá (MT), foi realizada em setembro, no Sesc 

Arsenal, mais uma edição da Aldeia Guaná. Durante 

duas semanas, foram oferecidas ao público ações de 

teatro, dança, cinema, artes visuais, música, recrea-

ção e literatura, além do Over12, com 12 horas con-

secutivas de espetáculos. Ainda em Mato Grosso, o 

Circuito Sesc de Artes levou obras de arte a cidades 

que têm poucas ou até raras oportunidades de con-

tato com produções artísticas profissionais. O evento 

facilitou a circulação de obras de arte de diferentes 

gêneros pelas cidades onde o Sesc tem unidades 

ou trabalho já estabelecido: Poxoréu, Cáceres, Alta 

Floresta, Barão de Melgaço e Juscimeira. O circuito 

levou para esses municípios o espetáculo A casatória 

c’a defunda, da Cia. Pão Doce (RN), oficinas de teatro 

e sessões de cinema ao ar livre.

Maranhão
Em São Luís (MA), com o tema Uma Aldeia Antropofá-

gica, a 11a Aldeia Sesc Guajajara de Artes aconteceu 

durante sete dias em dezembro. Foram realizadas 80 

ações, com apresentações de artes cênicas e visuais, 

música, cinema, literatura, performances, interven-

ções, oficinas e residências artísticas. Os destaques 
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foram a banda do artista pernambucano Jhony Hooker 

e da maranhense Nathalia Ferro, as intervenções ur-

banas em artes visuais e o show de encerramento 

com a banda maranhense Souvenir, que atraiu uma 

multidão para a praça Nauro Machado. As ações ocor-

reram em 20 espaços diferentes e atraíram um públi-

co de cerca de 80 mil pessoas. 

Tocantins
O sexto Festival de Esquetes Jiquitaia aconteceu em 

julho no Teatro Sesc Palmas, no Centro de Atividades 

Sesc em Palmas (TO), integrando a Aldeia Jiquitaia. 

A apresentação ficou a cargo do ator e comediante 

Júnior Foppa, e teve entrada gratuita. Com a esquete 

Mudernage, a Cia. Os Muderno, de Palmas (TO), con-

quistou o primeiro lugar e o prêmio de melhor atriz 

para Daniela Rosante. A premiação de melhor ator 

ficou com George Henrique, com Xoxa, do Grupo Art 

Palco, de Araguaína (TO). Concorreram sete esquetes 

das cidades de Palmas e Araguaína (TO).

Pernambuco
O Sesc Petrolina (PE) promoveu em abril a nona edi-

ção do Aldeia Vale Dançar. A iniciativa ofereceu ao 

público um panorama da dança, e também contou 

com apresentações de música, teatro, cortejos em 

ruas, manifestações populares, exposições e exibi-

ções de cinema. O Cortejo Dançando na Rua abriu o 

evento e o OverDança, com 12 horas ininterruptas de 

dança, encerrou a programação. Também dialogando 

com seu projeto-mãe, o Palco Giratório, recebeu os 

espetáculos A projetista, de Dudude Herrmann (MG), 

Espécie, de Rodrigo Cunha (GO) e Dúplice, com Rodri-

go Cruz e Rodrigo Cunha (GO). 

A 12a edição da Aldeia Velho Chico — Festival de Ar-

tes do Vale do São Francisco aconteceu em julho e 

agosto, em Petrolina e em Lagoa Grande (PE), envol-

vendo mais de 100 atividades, entre apresentações 

de teatro, dança, música, literatura, cinema, gastrono-

mia, exposições de artes visuais, além de atividades 

para alunos de escolas públicas, oficinas de capacita-

ção para artistas e palestras com foco em formação 

de públicos. A edição recebeu 85.358 pessoas e fez 

uma homenagem póstuma à mestra de tradição e pro-

fessora Águida Borges, quilombola da comunidade de 

Lambedor, distrito de Lagoa Grande.

Já o Sesc Ler Araripina, no sertão pernambucano, 

realizou, em maio, a Aldeia Princesa do Araripe, mo-

vimentando a cidade com uma programação cultural 

diversificada e promovendo novas experiências atra-

vés do intercâmbio entre grupos artísticos. O público, 

de 48.877 pessoas, pôde assistir a apresentações de 

teatro, literatura, música, dança, cinema, artes visuais 

e cultura popular. A cidade de Araripina (PE) foi esco-

lhida por ser estrategicamente localizada na divisa 

entre Piauí e Ceará, atuando como polo de integra-

ção, por meio das artes, entre as cidades vizinhas.

Acre
O Sesc no Acre realizou em setembro a quarta edição 

do projeto Aldeia Sesc Caiçuma das Artes envolven-

do diferentes linguagens artísticas com espetáculos 

e oficinas nacionais e locais. O evento reuniu 35 

apresentações artísticas como peças de teatro, mú-

sica, dança, artes plásticas, cinema, circo, literatura, 

cultura popular, cultura afro-brasileira e cultura in-

dígena. As atrações eram grupos locais e de outros 

estados e o evento tinha entrada gratuita para todas 

as apresentações. 

Rio de Janeiro
A Aldeya Yacarepaguá — Feira da Diversidade Cul-

tural, que aconteceu no Espaço Cultural Escola Sesc 

(RJ), promoveu várias atividades em setembro, entre 

mostras, oficinas, intervenções e shows. O público 

pôde conferir intervenções como: Experimentos gra-

míneos e Luto, com Maicyra Leão (SE), O cantil, com o 

Teatro Máquina (CE), Decripolou Totepou, com Odília 

Nunes (PE), A gigantea, com a Cia. Les Trois Clés (RJ), 

e Ludwig/2 — eu desejo permanecer um enigma, com 

a Cia. de Teatro (RJ). Seis peças foram apresentadas: 

Por tantas vezes, com a Cia. Khoros de Dança (RJ), 

João Botão, com o Teatro Máquina (CE), Meu caro ami-

go, com Kelzy Ecard (RJ), A descoberta das Américas, 

com Julio Adrião (RJ), Pra que serve a escola?, com a 

Cia. de Arte Cadê (RJ) e Se eu fosse Iracema, com o 

Coletivo 1Comum (RJ).
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A edição de 2016 também contou com um workshop 

de qualificação profissional, uma oficina de atuação 

e manipulação de bonecos-objetos, as palestras A 

História de Jacarepaguá, com Michel Carneiro, e Ma-

teriais Reciclados, com Léa Serra, além de narração 

de contos indígenas, o encontro Flupp Pensa na Al-

deya e uma visita guiada ao Museu Bispo do Rosá-

rio de Arte Contemporânea. Houve ainda shows da 

Orquestra da Escola Sesc de Ensino Médio, da Banda 

Terra Nosso Lar e do Duo Madeira Mar-Fim, que tocou 

como parte do projeto Sesc Partituras, e o lançamen-

to do CD Projeto Bandas.

A aldeia também teve mostras artísticas e encontros, 

como o Festival de Esquetes Nova Escola de Teatro, 

uma mostra de curtas e palestra sobre o audiovisual 

na Cidade de Deus, a Mostra Júlio Pecly, que teve 

exibição do filme Enchente, com Paulo Silva; a mobi-

lidade e interação da Cozinha Afetiva N’Aldeya, com 

o coletivo Opavivará!, e o VI Encontro Escola Sesc de 

Bibliotecas Escolares — Biblioteca Hoje e Amanhã.

A Aldeia Paratii (RJ), em sua segunda edição, priorizou 

em sua programação a diversidade das ações artísti-

cas, como cortejo, exposição de fotografia, encontro 

de Saberes do Território Paraty, troca de experiências 

com autores indígenas, espetáculo musical com o 

mestre Nelson da Rabeca, ateliê de luteria e projetos 

de circulação nacional como o Sonora Brasil, Palco 

Giratório e Sesc Dramaturgias. A ação reuniu 2 mil 

pessoas em setembro, e contou com teatro, dança, 

artes visuais, literatura, além de oficinas, dando aces-

so a produções e profissionais da atualidade, com 

ênfase na territorialidade cultural, democratizando 

a arte, descentralizando saberes e diversificando a 

ocupação de espaços. 

Amazonas
No Amazonas, o projeto Aldeia Sesc Encontro das 

Águas aconteceu em setembro em diversos espaços 

culturais da cidade de Manaus (AM). O público pôde 

conferir espetáculos de dança, música, teatro, circo e 

muito mais durante os três dias de evento. 

Roraima
O projeto Aldeia Cruviana é um dos maiores eventos 

culturais promovidos pelo Sesc em Roraima. Com a 

temática Educação e Arte, a proposta era promover 

o intercâmbio e a troca de experiências entre pú-

blico, atores locais e nacionais, permitindo o acesso 

ao cinema, às artes plásticas, ao teatro, à música e 

à dança. Para isso, a ação envolveu outros projetos 

culturais da instituição, como Palco Giratório, Mos-

tra Sesc Cenas Curtas de Teatro e Overdoze, além de 

ações de educação da Escola Sesc. O Aldeia Cruviana 

aconteceu no Sesc Mecejana, em Boa Vista (RR), en-

tre os meses de agosto e setembro, e suas atividades 

foram gratuitas.

Sergipe
Teatro, música, dança, circo, folclore, literatura, expo-

sição e cinema fizeram parte da Aldeia Sesc de Artes, 

realizada em agosto nos espaços culturais de Aracaju 

(SE) e interior do estado. Foram apresentados cerca 

de 60 espetáculos, todos gratuitos. A Aldeia Sesc de 

Artes também recebeu mais uma etapa do Palco Gi-

ratório e promoveu, pelo centro comercial de Araca-

ju, o cortejo folclórico Pisa Maneiro, Folias e outras 

Danças, envolvendo 19 grupos folclóricos vindos de 

diversos municípios sergipanos.

Bahia
A 12a Mostra Sesc de Artes — Aldeia Pelourinho acon-

teceu em outubro e contou com atrações de diferen-

tes linguagens artísticas, como teatro, dança, música, 

artes visuais, além de oficinas e palestras. Foram reali-

zadas aldeias nas unidades Sesc Feira de Santana, Sesc 

Ler Paulo Afonso e Teatro Sesc Senac Pelourinho, em 

Salvador (BA). O evento alcançou 3.209 pessoas e pro-

moveu o intercâmbio, a difusão e a cooperação entre 

grupos artísticos de diferentes regiões e linguagens, 

contribuindo para o desenvolvimento e descentraliza-

ção das artes cênicas. Promoveu também oficinas de 

capacitação para estudantes e profissionais das artes 

cênicas e deu oportunidade para que grupos artísticos 

e o público pudessem debater, buscando a reflexão e 

o compartilhamento de conhecimentos.
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PROJETO TRAZ PELA PRIMEIRA  
VEZ ESPETÁCULOS FRANCESES  
DE DANÇA A SÃO PAULO
Entre setembro e novembro, as unidades de Belenzinho, 
Bom Retiro, Centro de Pesquisa e Formação, Consolação, Pi-
nheiros, Pompeia e Santana (SP) receberam o projeto France 
Danse. Estiveram nos palcos de São Paulo os espetáculos 
BiT, de Maguy Marin, Gala, de Jérôme Bel, Sacre, de David 
Wampach, Dub Love, de François Chaignaud e Cecilia Ben-
golea e Cribles, de Emmanuelle Huynh, além da residência 
artística com Alain Michard e um ciclo de conferências. A 
iniciativa é inédita no país e foi uma realização do Institut 
Français de Paris em parceria com o Institut Français do Bra-
sil e a embaixada da França no Brasil. A ação possibilitou 
intercâmbios culturais por meio das obras e das reflexões 
de criadores franceses e brasileiros representativos da cena 
contemporânea de dança.

JUNTA [2] FESTIVAL  
INTERNACIONAL DE DANÇA
O espetáculo GAG — coletivo qualquer (Espanha/Brasil), de 
Luciana Chieregati, abriu a programação do JUNTA [2] Fes-
tival Internacional de Dança, em junho, evento organizado 
pelo Sesc no Piauí e pelo Instituto Punaré, com apresenta-
ções no Theatro 4 de Setembro, no Clube dos Diários, na 
Escola de Dança Lenir Argento e no Sesc Administração 
Regional. Foram também realizadas oficinas, instalações, 
performances e bate-papos. Ao longo do festival, foram en-
cenados os espetáculos Piranha (São Paulo/França), de Wag-
ner Swgner, Supervivencia (Argentina), de Alina Folini, Folie 
a familie, do grupo Desconhecido Lab, Baixa da égua, da Cia. 
Luzia Amélia, Desastro, de Neto Machado e The Hot 100, de 
Cristian Duarte. A programação ainda contou com a perfor-
mance Camelô AM/FM, de Calu Zabel, e a oficina Juntando 
Escrita, com Anderson do Carmo.

CIA. SESC DE DANÇA  
ESTREIA NOVO ESPETÁCULO
No Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte 
(MG), a Cia. Sesc de Dança estreou em novembro um 
novo espetáculo, intitulado Trilhante, em que o primei-
ro corpo artístico do Sesc convidou três jovens artistas 

mineiros — Joelma Barros, Rafael Bittar e Alan Keller 
— para montar pequenas apresentações que possibili-
tassem aprofundar suas experiências como criadores. 
A ideia principal do projeto foi desenvolver, agregar e 
valorizar o trabalho dos novos talentos mineiros, esti-
mulando a continuidade das experimentações e criações 
de dança na região, promovendo as práticas artísticas e a 
convivência criativa. 

PÚBLICO CONFERE APRESENTAÇÃO 
DE ALUNOS DE CURSO DE DANÇA 
O espetáculo de dança A última pétala, inspirado na história 
A bela e a fera, aconteceu no anfiteatro Ministro Bernardo 
Cabral, na unidade Balneário do Sesc em Manaus (AM), em 
dezembro. Foram duas horas de espetáculo, em três atos, 
com a participação de 78 bailarinos. O evento, com 1.725 
espectadores, teve como objetivo avaliar o aprendizado dos 
alunos dos cursos oferecidos pelo Sesc, mostrando as habi-
lidades e os conhecimentos adquiridos durante o ano, além 
de dar oportunidade de se descobrir futuros talentos por 
meio da participação em um evento que mescla interpreta-
ção, música e dança. 

SEMANA DA DANÇA AGITA PARATY
Durante uma semana, de 29 de abril a 6 de junho, o Cen-
tro Cultural Sesc Paraty organizou uma série de ações de 
dança. Foram apresentados dois espetáculos da coreógra-
fa Alice Ripoll: Suave, que mistura dança contemporânea 
com o passinho do funk, e o infantil Pé de vento, cabeça no 

chão. Os atores realizaram ainda um intercâmbio com o 
grupo de dança de rua de Paraty 7 Family, em que houve 
roda de conversa e práticas coletivas. O grupo também 
ministrou três oficinas, e encerrou a programação com 
Sou eu, produzido especialmente para o evento. Houve 
ainda a exibição de filmes sobre dança de rua: A batalha 

do passinho, de Emílio Domingos, e Maré, nossa história de 

amor, de Lúcia Murat. Além disso, o projeto de videodança 
Mire e Veja propôs um mapeamento dançado pela cidade, 
e fez intervenções em diferentes comunidades.
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SESC DANÇA AMAZONAS
O Sesc Dança Amazonas apresentou ao público os traba-
lhos desenvolvidos por grupos de dança de Manaus nas 
suas diversas modalidades. O evento aconteceu em três 
partes: em agosto foi realizada a mostra Idoso na Dança, 
no Parque do Idoso. Na segunda, a ação fez parte do VII 
Festival Mova-se de Dança, com a apresentação do espe-
táculo Saudades de mim, da Cia. Focus de Dança do Rio de 
Janeiro, no Teatro Amazonas. Na terceira, em setembro, a 
atividade retornou com a apresentação no palco do Teatro 
Amazonas do espetáculo O quebra-nozes, apresentado pe-
los alunos da Associação Belas Artes (Belarte). 

DANÇAS TRADICIONAIS BRASILEIRAS 
O evento Danças Tradicionais Brasileiras, que aconteceu en-
tre novembro e dezembro, no Centro Cultural Sesc Paraty 
(RJ), teve como proposta mostrar ao público geral e a estu-
dantes modalidades diferentes de danças tradicionais brasi-
leiras, buscando o aprofundamento teórico quanto às suas 
origens e tradições. Em 2016, foram apresentados, por meio 
de oficinas com mestras nos temas, o maracatu e o tambor 
de crioula. O trabalho desenvolvido nas oficinas resultou em 
um espetáculo para um público de cerca de 300 pessoas. A 
atividade teve como objetivo discutir a dança tradicional e 
suas relações com a dança contemporânea, formar novos pú-
blicos e fomentar e difundir as tradições brasileiras. 

MOSTRA REÚNE ESPETÁCULOS  
DE TEATRO E DANÇA NO AGRESTE 
PERNAMBUCANO
Em outubro, mais de 11 mil pessoas foram ao Sesc Ler Belo 
Jardim (PE) para ver a mostra Canteiro de Teatro e Dan-
ça. Com uma programação intensa de espetáculos, recitais, 
contação de histórias, além de oficinas formativas, o pú-
blico pôde apreciar apresentações gratuitas, incluindo um 
cortejo de abertura com manifestações populares da região. 
Belo Jardim integra o corredor cultural do agreste pernam-
bucano e a mostra teve como eixo central o acolhimento 
de parte da produção artística da região, além de intenso 
diálogo com a produção do Recife e região metropolitana.

SÃO PAULO SE MOBILIZA  
PARA O CIRCUITO SESC DE ARTES
Em abril, todas as unidades do Sesc em São Paulo participaram 
do Circuito Sesc de Artes. A ação aconteceu em parceria com 
as prefeituras municipais e sindicatos do comércio. Foram de-
senvolvidos trabalhos nas linguagens de artes visuais, cinema, 
circo, dança, literatura, música e teatro, que circularam por 
114 cidades do interior, Grande São Paulo e litoral. Em muitos 
casos, os eventos foram realizados onde a instituição não está 
instalada com suas unidades operacionais, ampliando assim a 
atuação em rede e o diálogo com a comunidade e seu entorno.

PROJETO CONEXÕES TEATRAIS 
O projeto Conexões Teatrais foi criado em 2016 com o objeti-
vo de convidar um grupo internacional para se apresentar no 
Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte (MG), 
e realizar um intercâmbio artístico com grupos locais. Para a 
primeira edição, realizada em setembro, foi convidada a Cia. 
Finzi Pasca, da Suíça, dirigida por Daniele Finzi Pasca, dire-
tor de destaque na cena internacional, com passagem pelo 
Cirque du Soleil, à frente do espetáculo Corteo. Do Brasil, foi 
convidado o Grupo Espanca! com seu primeiro trabalho, Por 

Elise, espetáculo que projetou o grupo como um dos mais im-
portantes do país. Além das apresentações, os grupos fizeram 
um intercâmbio para compartilhar suas pesquisas. A partir 
desse encontro, o Espanca! ministrou a oficina O Que Pode o 
Teatro?, com o intuito de trocar com a comunidade sua pes-
quisa e as reverberações do diálogo com a Cia. Finzi Pasca.

Teatro de rua na Aldeia Velho Chico (PE). Foto: Sesc em Pernambuco
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INTERCÂMBIO INTERNACIONAL  
MESCLA TRADIÇÃO E  
CONTEMPORANEIDADE  
NAS ARTES CÊNICAS
Paraty recebeu pela primeira vez uma ação de intercâmbio 
internacional em artes cênicas no Centro Cultural Sesc 
Paraty, em dezembro. A residência teatral internacional A 
Ponte dos Ventos foi realizada pela companhia dinamarque-
sa Odin Teatret e contou com a supervisão de Iben Nagel 
Rasmussen, atriz do grupo. Durante 18 dias eles promove-
ram intercâmbios entre atores brasileiros e de vários países 
do mundo, e fizeram apresentações teatrais e musicais para 
2.380 espectadores, contribuindo para a troca de saberes 
entre os profissionais e as comunidades tradicionais. No 
encerramento do projeto, atores de 20 países, totalizando 
200 pessoas em cena, fizeram uma apresentação.

SESC ENCENA NA BAHIA 
O Sesc Encena é formado por uma série de apresentações 
artísticas de espetáculos de teatro, dança e circo dos mais 
variados gêneros e estéticas, assim como ações formativas 
diversas, como oficinas, palestras e debates. O projeto acon-
teceu de março a dezembro e foi promovido pelo Sesc na 
Bahia, tendo sido realizado nas unidades de Feira de Santa-
na, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Paulo Afonso, Barreiras 
e Vitória da Conquista, com a participação de 5.490 pessoas. 

NÚCLEO PATUANÚ E APA  
REALIZAM INTERCÂMBIO  
E PESQUISA EM ARTES CÊNICAS
Entre janeiro e fevereiro, o Centro Cultural Sesc Paraty 
(CCSP) recebeu os núcleos de pesquisa em artes cêni-
cas Patuanú e Ateliê de Pesquisa do Ator (APA) para um 
intercâmbio. O encontro entre 15 atores-pesquisadores 
acontece anualmente em alguma cidade brasileira, e nele 
os participantes compartilham suas pesquisas, difundem 
conhecimento e apresentam espetáculos, aproximando os 
profissionais do público. No CCSP, a programação foi com-
posta por pesquisa, oficinas, palestras, mesa de discussão, 
demonstrações técnicas e intercâmbio de 15 dias com par-
ticipantes de sete estados brasileiros, promovendo a troca 
de saberes sobre o fazer teatral brasileiro e dando um pano-
rama da produção atual em artes cênicas no Brasil. 

VII FESTIVAL DE CAUSOS  
E POESIA DECLAMADA 
O Festival de Causos e Poesia Declamada teve sua sétima 
edição em novembro, no Teatro Sesc do Centro de Ativi-
dades em Palmas (TO). Realizado pelo Sesc no Tocantins, 
o evento teve eliminatórias, final e cerimônia de premia-
ção nas categorias Mediadores de Leitura e Declamação de 
Poesia. O encerramento ficou por conta do espetáculo Esses 

viajantes e suas historietas, com o grupo Arte Negus (MT). 

VI CONCURSO JOVENS  
DRAMATURGOS 
O Concurso Jovens Dramaturgos, organizado pelo Es-
paço Cultural Escola Sesc, no Rio de Janeiro, incentiva a 
produção dramatúrgica de jovens de 15 a 27 anos. Entre 
abril e maio, foram recebidos 97 textos de 20 estados e 
do Distrito Federal para a sexta edição do evento. Após 
avaliação, foram selecionados cinco, e seus autores foram 
convidados para uma residência sobre ações e políticas de 
desenvolvimento da literatura em diversos contextos. Foi 
lançada também a publicação do VI Concurso Jovens Drama-

turgos, com leitura encenada dos textos vencedores pelo 
Coletivo Bonobando (RJ).

CURSO DE TEATRO LIVRE FORMA 
ATORES EM SALVADOR
O curso de Teatro Livre, promovido no Teatro Sesc Casa do 
Comércio, em Salvador (BA), foi organizado pelo núcleo 
Fazendo Arte no Sesc e se propôs a ser uma ação forma-
tiva realizada com 93 alunos. Eles foram distribuídos em 
três turmas, com aulas duas vezes na semana, totalizando 
598 horas/aula, que aconteceram entre março e dezembro. 
Além das atividades curriculares previstas na programação 
do curso, os alunos participaram das mostras de exercícios 
cênicos (semestral), mostra didática (anual), debates e 
oficinas com atores e outros profissionais convidados. O 
curso possibilitou ao aluno o conhecimento prático e o do-
mínio de técnicas e métodos. Também estimulou a criação 
de personagens, compreendendo as diversas linguagens 
estéticas e contemplando ações físicas, memória emotiva, 
técnica vocal, expressão corporal e improvisação.
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ALUNOS DE CURSOS DO SESC SE APRE-
SENTAM NA II MOSTRA SESC EM CENA
Em São Luís (MA), o projeto Por Trás da Cena reuniu cursos 
de iniciação teatral, núcleo de pesquisa em teatro, cursos de 
danças urbanas e dança de salão para crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. Já o projeto Sesc Musicar contou com cur-
sos de música em dois bairros da região metropolitana da 
capital. Para mostrar os resultados dos dois projetos e ofe-
recer experiência de palco aos alunos, o Sesc no Maranhão 
realizou a segunda edição da Mostra Sesc em Cena, na qual 
foram apresentados espetáculos de teatro e dança, além de 
concertos com os grupos de canto coral de jovens e idosos, 
naipes de instrumentos e a Orquestra de Sopros. A mostra 
reuniu quase 3 mil pessoas em dezembro.

EMCENACATARINA LEVA  
PEÇAS TEATRAIS GRATUITAS  
PARA 26 CIDADES
Entre junho e julho, o Sesc em Santa Catarina recebeu a 
mostra de teatro EmCenaCatarina em 26 cidades. Em mi-
nifestivais, foram apresentados, gratuitamente, os três espe-
táculos selecionados na edição 2016: UZ, da Cia. La Vaca, 
de Florianópolis, Fadas, da Essaé Cia. de Teatro, de Joinville, 
e Todo passa, da Cia. de La Curva, de Chapecó (SC). Há 16 
anos, o Sesc criou a mostra para promover e divulgar os tra-
balhos produzidos por grupos catarinenses que se dedicam 
ao teatro e à dança, e se tornou o maior projeto de circulação 
de espetáculos de teatro de Santa Catarina. Em 2016, mais 
de 11 mil pessoas acompanharam as apresentações.

EmCenaCatarina (SC). Foto: Cristiano Prim

SESC CÊNICO CHEGA AOS AUDITÓRIOS 
DE ANÁPOLIS, ITUMBIARA E JATAÍ
Em março, maio e junho, grupos de teatro e de dança de Goiás 
encenaram espetáculos nos auditórios do Sesc em Anápolis, 
Itumbiara e Jataí (GO), e ofereceram oficinas culturais. O gru-
po teatral Guará, da PUC-GO, apresentou A farsa da boa pregui-
ça, e a Giro8 Cia. de Dança, Retrato em preto e branco, para um 
público de mais de 1.200 pessoas. Os espetáculos foram orga-
nizados pelo Sesc Cênico, projeto que promove apresentações 
de teatro, dança e circo e ações de formação teatral.

ALUNOS DAS ESCOLAS SESC  
SE APRESENTAM EM RORAIMA
O projeto Etra — Reflexos da Arte reuniu, no mês de novem-
bro, todos os alunos da Escola Sesc e do Desenvolvimento 
Artístico Cultural da instituição, em Roraima, para fazerem 
uma apresentação. A proposta era que eles mostrassem par-
te do trabalho desenvolvido, seus talentos e confirmassem a 
importância da cultura aliada à educação. Foram exploradas 
diferentes linguagens como música, dança, poesia, teatro, 
coral e artes plásticas. O Etra é uma maneira de aproximar 
famílias e a escola por meio de atividades lúdicas, artísticas 
e culturais. As apresentações foram prestigiadas por orienta-
dores, professores, familiares e amigos.
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CRIANÇAS APRENDEM  
SOBRE HISTÓRIA DA ARTE 
Crianças entre 8 e 11 anos foram o foco do curso de História 
da Arte para Crianças na Prática. Promovido pela unidade 
Pinheiros, do Sesc em São Paulo, entre agosto e dezembro, 
o projeto propôs práticas de ateliê, acompanhadas de dinâ-
micas formativas, explorando diferentes tipos de materiais e 
técnicas. Com muitas brincadeiras e jogos, meninas e meni-
nos foram conhecendo artistas contemporâneos, aprenden-
do a ler imagens e a enriquecer o vocabulário visual.

MÚSICA
SONORA BRASIL NO TOCANTINS TEM 
APRESENTAÇÃO DE VIOLA DE BURITI 
O Sonora Brasil 2016 — Violas Brasileiras foi representado 
em Gurupi (TO) em agosto pelos grupos das Violas Singu-
lares (MT, SP, TO) e os músicos das Violas Caipiras (SP). Os 
shows foram realizados no auditório do Sesc Gurupi, e essa 
foi a primeira vez que um artista tocantinense integrou o pro-
jeto. Do povoado de Mumbuca, cidade de Mateiros, na região 
do Jalapão, Maurício Ribeiro apresentou a viola de buriti, 
instrumento pouco conhecido fora do estado, e que tem ca-
racterísticas físicas bastante diferentes das violas tradicionais.

SESC PARTITURAS LEVA  
MÚSICA A DIVERSOS ESTADOS
O Sesc Partituras é um banco digital com partituras de reno-
mados compositores nacionais disponibilizadas gratuitamen-
te na internet. Algumas das ações do projeto são os concertos 
que acontecem em quatro edições ao longo do ano em di-
versos estados, em que músicos se apresentam executando 
as partituras dessa biblioteca digital. Em São Luís (MA), o 
primeiro concerto do ano foi realizado pela Orquestra de Vio-
lões da Escola de Música do Estado do Maranhão Lilah Lis-
boa, sob a regência do maestro Roberto Froes, no Cine Praia 
Grande. O grupo apresentou, para um público de 150 pes-
soas, 11 peças de compositores brasileiros, entre elas: Prelúdio 

no 04, de Guerra-Peixe, Belém adormecida, Prelúdio do entardecer 

e Primavera, de Salomão Tapajós, Canção de mar, de Fernando 
Mattos, Tem castanha no ouriço e Depois da chuva, de Tó Teixeira, 
Gnatalliana, de Giacomo Bartoloni, Suite modal (I. Brumas), de 
Paulo Porto Alegre, e Chula, de Thiago Colombo.

FESTIVAL REÚNE GRUPOS  
DE MÚSICA DE CÂMARA  
DO BRASIL E DO EXTERIOR
Em sua segunda edição, o Festival Sesc de Música de Câ-
mara, realizado pelo Sesc em São Paulo, recebeu 12 gru-
pos do Brasil e do exterior para apresentações de música 
erudita em pequenas e médias formações, com repertó-
rio que transitou do clássico ao contemporâneo. O festi-
val contou ainda com oficinas e mesas de discussão. As 
unidades de Bom Retiro, Centro de Pesquisa e Formação, 
Consolação, Carmo, Santana, Vila Mariana, Araraquara, 
Campinas, Santos, São José dos Campos, Sorocaba e San-
to André participaram do festival, que aconteceu entre 
novembro e dezembro.

PROJETO FOMENTA  
A MÚSICA INSTRUMENTAL 
A iniciativa do Parcerias Sinfônicas dá suporte aos 74 alu-
nos músicos da Filarmônica Professor Ubaldo Medeiros 
do Núcleo de Amparo ao Menor, o NAM, no bairro Felipe 
Camarão, em Natal (RN). A equipe do projeto promoveu 
três grandes encontros de bandas filarmônicas no segundo 
semestre, sendo dois inéditos: o Festival Maestro Felinto 
Lúcio Dantas, realizado em julho, em Santa Cruz, o en-
contro de bandas de Mossoró, dentro das comemorações 
à padroeira Santa Luzia, e, pela quarta vez, o encontro de 
bandas e filarmônicas do Seridó, em Caicó, que, por sua 
vez, encerrou o projeto Aldeia Sesc. Foram 18 filarmôni-
cas e 763 músicos em uníssono. 

SESC PALLADIUM  
COMEMORA CINCO ANOS 
Em agosto, o Sesc Palladium, em Belo Horizonte (MG), 
comemorou o seu aniversário de cinco anos com diversas 
atrações musicais. No Dia dos Pais, 14 de agosto, a série 
Domingos Clássicos realizou um encontro especial: a Or-
questra Ouro Preto convidou a Orquestra de Câmara Sesc 
e o pianista brasileiro Cristian Budu para um espetáculo de 
valorização da música de concerto. No repertório, obras de 
Antonio Vivaldi, J. S. Bach, Ernani Aguiar, Ferdinand Kuch-
ler e Ernest Mahle. No dia 25, o Mesa Brasil Musical apre-
sentou o show inédito Palavras de amor — Paula Santoro inter-
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preta canções de Angela Ro Ro e Maysa. A apresentação passeou 
pelo universo dessas cantoras ícones da música brasileira 
contemporânea. Dando sequência ao tema Intérpretes, 
Paula Santoro dividiu o palco com duas convidadas: Môni-
ca Salmaso e a homenageada Angela Ro Ro, para também 
reverenciar a cantora e compositora Maysa, que em 2016 
completaria 80 anos. E no dia 30, houve uma apresenta-
ção do recital Bethânia e as palavras, em que a cantora Maria 
Bethânia leu poemas e textos escolhidos por ela mesclados 
com músicas pouco usuais em seu repertório.

LABORATÓRIO UNE RAP  
E REPENTE EM PERNAMBUCO
O Sesc Arcoverde (PE), por meio do Laboratório de Autoria 
Literária José Rabelo de Vasconcelos, realizou o primeiro 
Festival de Violeiros, com uma programação que abrangeu 
as diversas manifestações da cultura popular, além da base 
acadêmica e científica. Com o intuito de promover um diá-
logo entre o rap e o repente, já que ambos caminham juntos 
por meio da rima e do improviso, a festa promoveu grandes 
encontros e trocas de experiências, e ainda homenageou 
seu patrono, José de Quitéria de João de Mandú, pseudôni-
mo de José Rabelo de Vasconcelos. O evento aconteceu em 
dezembro e contou com 2.400 participantes.

VI FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE MÚSICA REÚNE 30 MIL PESSOAS 
A sexta edição do Festival Internacional de Música, em 
Pelotas (RS), aconteceu em janeiro e teve a presença de 
450 participantes, entre alunos, professores, músicos 
e técnicos de 17 países e 18 estados brasileiros. A pro-
gramação contou com espetáculos divididos em recitais, 
música de câmara, concertos e apresentações de músi-
ca instrumental e do núcleo de inclusão cultural, além 
de 21 oficinas de instrumentos e canto ministradas por 
professores brasileiros e estrangeiros. O evento teve a 
participação de mais de 30 mil pessoas, e recebeu apoio 
de várias instituições.

ALDEIA DO CHORO REÚNE  
PROFISSIONAIS E AMANTES  
DO ESTILO EM MANAUS
O Sesc no Amazonas, em parceria com o grupo Jacobian-
do, realizou, em março, no calçadão da Ponta Negra, em 
Manaus (AM), o projeto musical Aldeia do Choro. A ini-
ciativa reuniu músicos, estudantes e apreciadores do estilo. 
Durante a roda de choro, os profissionais trocaram ideias e 
experiências com um público de 600 pessoas.

X ENCONTRO DE MÚSICA  
REGIONAL DE RAIZ   
O Encontro de Música Regional de Raiz é um projeto desen-
volvido pelo Sesc que busca valorizar a cultura da oralidade 
e as expressões artísticas regionais que contribuíram e ain-
da contribuem para a construção cultural e musical do povo 
brasileiro. Realizada em Campina Grande (PB) em novem-
bro, a décima edição do projeto teve apresentações gratuitas 
de chorinho, coco de roda, maracatu e repente. Durante o 
evento, cerca de 20 mil pessoas acompanharam os shows 
e participaram de oficinas de coco de roda e de iniciação à 
rabeca, instrumento muito utilizado na música regional.

Sonora Brasil (TO). Foto: Sesc no Tocantins
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Sonora Brasil 2015-2016
Projeto nacional de estímulo à 
produção e difusão da música 
brasileira, incentivando novos hábitos 
e apresentações essencialmente 
acústicas, que valorizam a 
autenticidade das obras e de seus 
intérpretes. Em 14 de abril aconteceu 
a abertura da edição 2016 do projeto 
em Belém (PA), com os temas Cantos 
de Trabalho e Violas Brasileiras. Em 
setembro, a UniRio foi palco de uma 
roda de conversa com os quatro 
grupos de Cantos de Trabalho para 
alunos de música e público geral.

50.160

418

pessoas assistiram as apresentações

apresentações

cidades receberam o projeto

114
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PALCO SESC NATIVISTA  
GANHA NOVAS EDIÇÕES 
No segundo semestre, as cidades de Porto Alegre e Ijuí 
receberam mais uma edição do Palco Sesc Nativista, que 
celebra a cultura e a música do Rio Grande do Sul. Em 
Ijuí, a quarta edição do evento foi aberta em julho com 
um show de Mariana Marques e Grupo. Em agosto, foi 
a vez de os músicos Cristiano Quevedo e Érlon Péricles 
apresentarem o show Parelha. A programação se encer-
rou em dezembro com um espetáculo do músico tradi-
cionalista Wilson Paim e Banda. Já em Porto Alegre, a 
terceira edição do evento, uma parceria do Sesc com o 
Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), aconteceu 
em setembro, e contou com várias atividades. O públi-
co infantojuvenil pôde assistir à contação de histórias 
e espetáculos teatrais na Casa do Gaúcho, dentro da 
programação da Ciranda Escolar, durante cinco dias. E 
o palco principal do evento recebeu shows de Marcello 
Caminha, que lançou o CD Com violão também se dança, 
uma homenagem à obra do violonista gaúcho Antoni-
nho Duarte, e do Grupo Quero Quero, que apresentou 
seus 25 anos de carreira.

PRIMEIRA MOSTRA TREMEMBÉ  
SESC DE MÚSICA HOMENAGEIA  
MARIA DA INGLATERRA 
O Sesc no Piauí homenageou a música do estado com a pri-
meira Mostra Tremembé Sesc de Música, que contou com 
shows em Teresina, Parnaíba e Floriano entre novembro e 
dezembro. A mostra homenageou a cantora e compositora 
piauiense Maria da Inglaterra, e, em Teresina, teve apresen-
tações simultâneas no Theatro 4 de Setembro, no Palácio 
da Música, no Projeto Música para Todos e em escolas pú-
blicas. Em Parnaíba, os concertos aconteceram no Teatro 
do Sesc Avenida, no Sesc Caixeiral, no Sesc Beira Rio e nas 
escolas da cidade. Em Floriano, as apresentações foram rea-
lizadas no Teatro Maria Bonita e nas escolas da rede públi-
ca. Entre os grupos participantes, estavam o Grupo Caju 
Pinga Fogo, o Valor de PI e o Duo José Paraguassu e Vivaldo 
Simão. A entrada foi 1 kg de alimento não perecível, e a 
arrecadação foi doada ao programa Mesa Brasil Sesc. No 
evento ainda foram realizadas oficinas de percussão, pífa-

no, repente, técnica vocal, workshop de música contemporâ-
nea e concertos didáticos. Foram selecionadas cinco bandas 
e/ou artistas em cada cidade, que apresentaram suas com-
posições durante o show de encerramento da mostra, no 
Teatro do Sesc Avenida, em Parnaíba.

FESTIVAL NOVOS TALENTOS  
É DESTAQUE NA PROGRAMAÇÃO  
CULTURAL DE MANAUS
A 36a edição do Festival Novos Talentos, em parceria com 
a Rede Amazônica de Televisão, foi realizada em três eta-
pas, com eliminatórias nos dias 7 e 14 de maio e final no 
dia 18 de maio, no Sesc Balneário, em Manaus (AM). A 
princípio, o festival atendia somente aos comerciários que 
frequentavam o Sesc no horário do almoço. Com o passar 
dos anos, acabou se firmando entre os mais importantes 
do Amazonas. Em 2016, 96 pessoas se inscreveram e pas-
saram por audição, e 24 foram selecionadas para partici-
par das eliminatórias, que atraíram um público de cerca 
de 6 mil pessoas.

38a EDIÇÃO DO FEMUCIC  
É TRANSMITIDA AO VIVO  
PELA INTERNET
Há 38 anos, o Sesc organiza o Festival de Música Cidade 
Canção (Femucic), uma realização do Sesc e do Senac no 
Paraná em parceria com a prefeitura de Maringá (PR) e a 
emissora de televisão RPC. O projeto tem como foco a mú-
sica autoral, e abre espaço para composições instrumentais, 
de caráter popular ou erudito, ou canções de diversos gê-
neros em língua portuguesa ou idioma indígena, desde que 
originais. Em 2016, o festival foi transmitido ao vivo pela 
internet, e músicos de 137 cidades de 24 estados e do Dis-
trito Federal enviaram composições. As músicas seleciona-
das foram apresentadas em junho no Teatro Calil Haddad. 
Além das apresentações, o festival contou com eventos de 
formação de plateias e músicos, como o Femucic nas Esco-
las, iniciativa que convida músicos participantes do festival 
a se apresentarem em escolas municipais de Maringá. O 
Femucic também ofereceu oficinas de música, e, ao final, 
foi apresentado o show Alegria nos Dedos, com Arismar do 
Espírito Santo e convidados. A programação foi gratuita.
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Festival Internacional de Música em Pelotas (RS). Foto: Flávio Neves

ORQUESTRA LIVRE DE VIOLÃO DO 
SESC LAGEADO SE APRESENTA EM 
ANFITEATRO DA EMBRAPA
A Orquestra Livre de Violão do Sesc Lageado se apresen-
tou no anfiteatro da Embrapa, em Campo Grande (MS), 
em uma ação destinada aos colaboradores do Sesc. Com 
regência do maestro e professor Bibi do Cavaco, a orques-
tra tem 40 alunos, com idade de 8 a 16 anos, que integram 
os cursos de música, balé, jazz, percussão, canto e coral da 
unidade. Em 2016, o Sesc Lageado atendeu a 338 crianças 
e adolescentes no contraturno do horário escolar, buscan-
do potencializar o perfil criativo delas.

CIRCUITO SESC DE MÚSICA  
PERCORRE SANTA CATARINA
Mais de 7 mil pessoas acompanharam o Circuito Sesc de 
Música 2016 em 26 cidades catarinenses, de fevereiro a 
março. Cada município recebeu um minifestival com os 
shows Amizade, de Dudu Fileti (Florianópolis), Sinfonia 

azul, de A Corda em Si (Florianópolis) e Você é mesmo essa 

flor, de Bárbara Damásio (Balneário Camboriú, SC). Há 14 
anos na estrada, o projeto mapeia o que há de melhor na 
linguagem de música em Santa Catarina, e é o único proje-
to que promove a circulação e a difusão de compositores e 
grupos musicais pelo interior do estado.

PROJETOS MUSICAIS  
ITINERANTES DO SESC ANIMAM  
CAPITAL E INTERIOR DE MINAS
O Sesc em Minas Gerais organizou uma série de projetos 
musicais itinerantes ao longo do primeiro semestre. Um 
deles é o Minas ao Luar, que valoriza a música brasileira e 
as culturas populares tradicionais com apresentações artís-
ticas noturnas e gratuitas. A ação passou pelo município de 
Sete Lagoas (MG), onde o músico Sanducka e o grupo Sa-
biá Laranjeira convidaram o público a fazer uma verdadeira 
viagem por diversos períodos e ritmos na praça da Feirinha. 
Minas ao Luar também passou por Alto Jequitibá (MG), 
que recebeu uma apresentação dos Violeiros de Madre de 
Deus no Centro de Eventos Mariano. 

O Sesc em Minas também promoveu o Causos e Violas 
das Gerais, evento musical que valoriza e resgata duas im-
portantes manifestações da cultura mineira: o contador de 
causos e o tocador de viola. O projeto percorre praças da 
capital e dos municípios do interior de Minas, e conta com 
a presença de grandes artistas. No primeiro semestre, pas-
sou pelos municípios de Venda Nova e Coromandel, e entre 
as atrações estiveram os músicos Chico Almeida e trio, Zé 
Mulato e Cassiano, além do grupo de catira Os Considera-
dos. Também houve contação de causos com Zé Doradin. 

O terceiro projeto itinerante organizado pelo Sesc em Minas 
foi o Sesc Samba e Chorinho na Praça, que leva apresentações 
desses dois estilos musicais a praças e parques da capital e do 
interior do estado. No primeiro semestre, ele aportou em Ti-
radentes. As três realizações reuniram mais de 22 mil pessoas.

MOSTRA DE MÚSICA  
CANÇÃO DA MATA 
Em junho, foi apresentado no palco do Teatro Amazonas, em 
Manaus (AM), a IX Mostra de Música Canção da Mata, com a 
participação de dez artistas e um repertório diversificado com 
música instrumental indígena e de produção da Região Norte, 
além do jazz e choro. O evento ainda contou com uma ação de 
formação com o percussionista Leo de Paula (RJ), um recital e 
uma palestra no Centro de Artes da Universidade Federal do 
Amazonas, reunindo cerca de 1.500 pessoas.
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MOSTRA SESC DE MÚSICA  
SONS E SABORES DO CERRADO 
Em Anápolis (GO), o Sesc organizou durante uma semana, 
em junho, a Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerra-
do, que ocupou diversos pontos da cidade. Foi uma semana 
repleta de shows, gastronomia e oficinas culturais. A progra-
mação incluiu apresentações do Quarteto Fratelli, do Quin-
teto Brasília e do musical Cora Coralina, com Roberto Brenner 
e convidados, uma viagem pela música do século XX com os 
alunos de canto e violão do Sesc Anápolis, shows de Celso 
Galvão, Pádua, Maria Eugênia, Marreta Sound e convidados, 
La Morsa, e, para encerrar, Oswaldo Montenegro. Foram ofe-
recidas também oficinas culturais de violão popular e guitar-
ra, com Fabiano Chagas, e master classes com o Quinteto Bra-
sília. Durante as atrações da mostra, foram servidas comidas 
típicas do cerrado para mais de 8 mil pessoas. 

MÚSICA, TEATRO E DANÇA  
NA PROGRAMAÇÃO EM PETROLINA
O Janeiro Tem Mais Artes, uma iniciativa da unidade do 
Sesc em Petrolina (PE) em parceria com diversos grupos 
artísticos da região, teve como objetivo fomentar a pro-
dução local, oferecendo à população uma programação 
de qualidade a baixo custo. O projeto ofereceu em 2016 
uma programação extensa nas áreas de teatro, música, 
além de disponibilizar ao público oficinas de dança, artes 
visuais, teatro, performance entre outras atividades. As 
ações programadas aconteceram nos espaços da unidade 
de Petrolina, mas um dos eixos importantes foi a ocupa-
ção de territórios externos, como a comunidade quilom-
bola do Lambedor/Lagoa Grande, da Ilha do Massangano 
e de bairros de Petrolina, acolhendo o conceito de acessi-
bilidade e de inclusão.

ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS 
REÚNE GRUPOS DE GOIÂNIA
Em setembro, o Sesc Cidadania, em Goiânia (GO) pro-
moveu o oitavo Encontro de Bandas Marciais. O evento 
incentivou e valorizou o trabalho dos corpos musicais 
marciais do estado e promoveu o intercâmbio da produ-
ção, sociocultural e de experiências entre bandas e alunos. 
O encontro reuniu a Banda Marcial do Sesc Goiás e mais 

sete bandas de Goiânia: Banda Marcial Assis Chateau-
briand, Banda Marcial Liodosia Serra Ramos, Banda Mar-
cial Severiano de Araújo, Banda Marcial Centro de Educa-
ção Marista Divino Pai Eterno (Cemadipe), Banda Marcial 
Ecovam, Banda Marcial José Lôbo e Banda de Música do 
Colégio da Polícia Militar de Goiás — Polivalente Modelo. 

FESTIVAL DE FANFARRA  
ANIMA RORAIMA
Outubro foi mês de realização da terceira edição do Festi-
val de Fanfarra Sesc, idealizado pelo Sesc em Roraima. Ofi-
cinas, ciclo de palestras e concursos marcaram o evento. A 
programação gratuita contou com musicistas, estudantes 
e toda a comunidade. No último dia, para concluir a pro-
gramação, o festival premiou a Melhor Fanfarra, Banda de 
Percussão e Banda Marcial. As três primeiras colocadas de 
cada categoria receberam troféus. Nas categorias de des-
taque, ocorreram disputas para melhor regente, melhor 
baliza, melhor linha de frente, melhor comandante-mor, 
melhor corpo coreográfico e melhor torcida.

OFICINA DE PERCUSSÃO NO CENTRO 
DE ATIVIDADES DE NAZARÉ
Durante o verão, o Sesc na Bahia ofereceu ações de 
desenvolvimento artístico-cultural para a formação e 
o aprendizado de conhecimentos e técnicas próprias 
à criação artística. Entre elas, destacou-se a oficina de 
percussão, ministrada em janeiro pelo instrutor José 
Ricardo, conceituado músico e coreógrafo baiano. O 
evento aconteceu no Centro de Atividades de Nazaré, 
em Salvador (BA). Os participantes executaram e inter-
pretaram um repertório de canções populares com base 
em ritmos carnavalescos.

OFICINA DE LUTERIA  
RESGATA TRADIÇÕES
Tradições é um projeto que apoia o resgate, o intercâm-
bio e a difusão das culturas tradicionais, principalmente 
as formas de expressão transmitidas nas tradições orais. 
Uma das vertentes de atuação neste ano foi a oficina de 
luteria — com resgate do conhecimento e da tradição 
construtiva da rabeca caiçara. De setembro a novembro, 
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12 alunos participaram em Paraty (RJ) de oficinas que 
construíram 15 instrumentos, entre rabecas e machetes 
(instrumento musical maior que um cavaquinho e menor 
que a viola). Nesses três meses foram realizadas oficinas 
com duração de quatro dias com o Mestre Zé Pereira de 
Cananeia, em que os alunos puderam aprender os méto-
dos tradicionais de construção dos instrumentos caiçaras. 
A rabeca, instrumento tradicional na música caiçara, esta-
va desaparecida das tradições paratienses e foi resgatada 
por meio desta série de ações. Para celebrar esse aprendi-
zado, no último módulo foi realizado um encontro entre 
grupos tradicionais de Ubatuba e Paraty, quando além da 
música foi servido um legítimo café caiçara.

MOSTRA DE MÚSICA ESTREIA  
COM SAMBA, CHORO E MPB
O Teatro Sesc Garagem, em Brasília (DF), realizou pela 
primeira vez sua Mostra de Música. Com 20 grupos convi-
dados, 80 artistas envolvidos e 630 espectadores, o evento 
criou um espaço para apresentação de grupos de diferen-
tes estilos musicais, como samba, choro e MPB. Durante 
quatro dias em outubro, a mostra apresentou um cardá-
pio musical variado, e ainda incluiu em sua programação 
oficinas, debates, bate-papos e escambo de instrumentos 
musicais.

Encontro de Bandas Marciais em Goiânia (GO). Foto: Sesc em Goiânia

SESC NO ACRE REALIZA  
MOSTRA PEDAGÓGICA COM  
ESTUDANTES DE MÚSICA
O Sesc no Acre realizou, em dezembro, uma edição da 
apresentação dos alunos dos cursos de música da insti-
tuição. As Mostras Pedagógicas foram realizadas pelos 
estudantes de canto, violão e guitarra do Sesc e tiveram 
como objetivo a divulgação do trabalho desenvolvido, com 
ênfase nos princípios pedagógicos utilizados e na sociabi-
lização por meio da vivência musical. No evento, alunos 
em diferentes níveis de construção musical no instrumen-
to atuaram juntos, dividindo suas experiências. Por meio 
da apresentação de músicas previamente trabalhadas em 
sala de aula, foi possível mostrar ao público o resultado 
do processo de desenvolvimento instrumental do grupo.

Oficina de luteria em Paraty (RJ). Foto: Phelipe Paraense

PROJETO UNE NO MESMO PALCO  
VÁRIOS ARTISTAS DO NORTE DO PAÍS
Na semana do Círio de Nazaré, em outubro, o Sesc Boule-
vard, em Belém (PA), promoveu o evento Maniçoba Mu-
sical, organizado pelo músico Enrico Di Micelli. Em sua 
quarta edição, o projeto une no mesmo palco a música da 
Amazônia, cantada por diversos artistas representando seus 
estados. Na edição de 2016, o Maniçoba teve participantes 
de Macapá — o próprio Enrico, Belém — Nilson Chaves e 
Allan Carvalho, Manaus — Célio Cruz, e uma participação 
especial do roraimense Zeca Preto. Com repertório autoral, 
mas com influências regionais, o som dos músicos é uma 
amostra da diversidade artística do Norte do país. 
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SESCANÇÃO COMEMORA  
20 ANOS COM MÚSICA E OFICINAS
Em setembro, a unidade Centro, em Aracaju (SE), orga-
nizou a Semana de Pesquisa e Extensão em Música, uma 
ação formativa voltada para músicos, compositores, es-
tudantes de música e interessados nas áreas de criação 
musical. A iniciativa fez parte da programação da Mostra 
Sergipana de Música — Sescanção, realizada em outubro, 
no Teatro Atheneu.  

No mês seguinte, ao completar 20 anos, o Sescanção con-
solidou-se como a maior mostra de música de Sergipe, 
revelando novos talentos e fortalecendo nomes já consa-
grados na cena cultural, como Tom Robson e Luiz Fonti-
neli, dois veteranos que marcaram presença nessa última 
edição, no Teatro Atheneu, em Aracaju (SE). A festa, em 
celebração à música e à diversidade de ritmos, estilos e 
sons, marcou as comemorações dos 70 anos do Sesc, que 
mais uma vez inovou com a gravação ao vivo do CD e a 
transmissão do evento pelo Facebook.

CURSOS DE MÚSICA EM  
ALAGOAS SE UNIRAM ÀS BANDAS  
E ÀS FILARMÔNICAS DO ESTADO
As unidades de Água Branca, Piranhas, Marechal Deodoro 
e de Maceió (AL) promoveram, entre setembro e dezem-
bro, diversos cursos de música. A iniciativa começou em 
1998, com a proposta de oferecer uma variedade de cur-
sos, tanto para o iniciante como para o aperfeiçoamento 
do músico. Neste ano, foram realizados cursos junto às 
bandas ou sociedades filarmônicas de músicas, sediadas 
no interior do estado. Foram ao todo 6 mil inscrições. 
Com essa proposta, o Sesc estimulou prática musical, 
contribuiu para as bandas e filarmônicas, incentivou e evi-
denciou o trabalho desses grupos. 

MOSTRA NO PARANÁ SELECIONA  
MÚSICAS QUE REPRESENTAM AS  
DIFERENTES REGIÕES DO PAÍS
Em novembro, a 11a edição do Fejacan — Festival Jacarezi-
nhense da Canção aconteceu em dois dias no Cine Teatro 
Iguaçu de Jacarezinho, no Paraná. Foram 28 shows, além da 
presença do grupo Terra Vermelha, apresentando composi-
ções regionais de temática paraense, e da banda The Fevers, 
com canções clássicas dos anos 1980. O projeto recebeu 
324 inscrições, representando a diversidade de mais de sete 
estados brasileiros. As 28 músicas selecionadas contempla-
ram as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

Mostra de Música do Teatro Sesc Garagem (DF). Foto: Raphael Carmona

SESCANTA PROMOVE  
ARTISTAS LOCAIS
Em dezembro, o Sesc no Amapá promoveu a XIII Mos-
tra de Música Sescanta, evento que dá oportunidade a 
músicos locais de se apresentarem, auxiliando no ma-
peamento e cadastramento de artistas da região. Foram 
homenageados dois influentes compositores da região: 
Zé Miguel e o violonista Mestre Nonato Leal. A mostra 
foi registrada em DVD.
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ESTACIONAMENTO DA MÚSICA
O Estacionamento da Música nasceu da necessidade de tor-
nar mais acessíveis shows de grandes nomes da Música Po-
pular Brasileira (MPB), com apresentações intimistas que 
deixam o público mais próximo do artista. Em 2016, foram 
18 apresentações que circularam pelas unidades do interior 
do Ceará e na capital, alcançando mais de 20 mil pessoas. 
Entre os artistas que participaram estavam Jorge Vercillo, 
Vinicius Zui, Ednardo, Rogério Soares, Benito di Paula, 
Chico César, Dani Black, 14 Bis e Oswaldo Montenegro. 

MOSTRA LEVA A UNIDADES  
DO SESC EM PERNAMBUCO  
DANÇA, MÚSICA E TEATRO
Em outubro, a VIII Mostra Marcos Freitas de Artes con-
tou com programação variada, espetáculos de dança, teatro 
e música, intervenções de artes visuais e moda, além de 
exibições de filmes. As ações aconteceram nas unidades 
de Sesc Garanhuns, Parque Ruber van der Linden, Espaço 
Cultural Luís Jardim, Biblioteca Casa da Gente, Quilombo 
Estivas, Quilombo Estrela (Garanhuns) e Quilombo Ato-
leiro (Caetés), em Pernambuco. A mostra teve como ob-
jetivo principal promover o acesso às múltiplas linguagens 
artísticas, possibilitando à produção regional um diálogo 
com diversas temáticas por meio da arte. 

LITERATURA
CAFÉ LITERÁRIO VAI AO  
MATO GROSSO DO SUL 
O Sesc Corumbá (MS) apresentou uma edição especial do 
Café Literário com as ganhadoras do Prêmio Sesc de Lite-
ratura de 2015, Sheyla Smanioto e Marta Barcellos. A ativi-
dade foi aberta ao público, e o encontro teve como tema O 
Universo Feminino na Literatura Contemporânea. Além do 
debate, as autoras puderam apresentar suas obras: Desester-
ro e Antes que seque, ganhadores do prêmio nacional. O Café 
Literário também aconteceu no Sesc Morada dos Baís, em 
Campo Grande (MS), com o professor, escritor e teatrólo-
go Américo Calheiros, falando sobre sua nova obra, Campo 
Grande aquarela de luz, patrimônio vivo, nono livro do escritor. 

FLIPOCINHOS REÚNE MAIS DE 13 MIL 
PESSOAS EM POÇOS DE CALDAS 
O Festival Literário Infantil de Poços de Caldas (Flipoci-
nhos), do Sesc Poços de Caldas (MG), foi uma interven-
ção nos espaços e no conteúdo do Festival Literário de 
Poços de Caldas (Flipoços) e da Feira Nacional do Livro 
da cidade, que aconteceu de 30 de abril a 8 de maio. O 
evento gratuito foi pensado para o público infantojuvenil, 
e incluiu apresentações teatrais, oficinas, contação de his-
tórias e brincadeiras literárias. Livros também foram pos-
tos à disposição do público para leitura livre, por meio do 
projeto Livro ao Pé da Árvore, durante todo o Flipoços. A 
ação cultural promoveu a aproximação de crianças e ado-
lescentes do livro e da leitura, com fins educativos e cul-
turais, com foco nas escolas públicas e crianças com baixa 
renda familiar. Em 2016, reuniu mais de 13 mil pessoas.

EVENTOS CELEBRAM O DIA  
NACIONAL DO LIVRO INFANTIL 
No dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro 
Infantil, e para celebrar a data, o Sesc na Paraíba organi-
zou ações para a biblioteca e o BiblioSesc. Nos dias 11 
e 13, a unidade móvel ofereceu aos estudantes de Santa 
Rita contação de histórias, teatro de bonecos e recreação. 
Já no dia 14, no município de Bayeux (PB), os jovens as-
sistiram ao espetáculo infantil O menino catador de histórias, 
além de participar das mesmas atividades desenvolvidas 
em Santa Rita. No dia 20, a biblioteca do Sesc Centro João 
Pessoa (PB) teve a mesma programação, e os estudantes 
foram recepcionados com personagens do Sítio do Pica-
-Pau Amarelo. O evento reuniu mais de 900 alunos.

Já em Alagoas, o Sesc organizou, na unidade de Arapi-
raca (AL), a Semana do Livro Infantil, que reuniu 2.800 
pessoas. Nela, os visitantes puderam participar de ações 
culturais e educativas, como contação de histórias, exibi-
ção de filmes, oficinas artísticas, visita guiada à bibliote-
ca, sarau literário e piquenique literário. Nessa edição, as 
escritoras Ana Maria Machado e Thalita Rebouças foram 
homenageadas, e além da programação voltada para os 
pequenos, foram oferecidas atividades para os adolescen-
tes, como um bate-papo com escritores alagoanos sobre o 
processo de produção literária no estado.
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No Maranhão, foi organizado na data o Sesc Leitura Literá-
ria, que reuniu 4 mil pessoas nas dependências do Sesc e em 
escolas públicas da Grande São Luís e de Caxias (MA). A 
programação incluiu contação de histórias, empréstimos de 
livros, leituras coletivas, apresentações teatrais, jogos e dinâ-
micas, e atendeu 34 escolas de Educação Infantil e creches.

V FEIRA SESC DE TROCA  
DE LIVROS E GIBIS COMEMORA  
O DIA NACIONAL DO LIVRO
Para comemorar o Dia Nacional do Livro, o Sesc no To-
cantins organizou, em outubro, a V Feira Sesc de Troca de 
Livros e Gibis. Proposta de simples intercâmbio literário, 
para participar bastava o interessado levar seus livros na 
Biblioteca do Centro de Atividades Sesc Palmas, ou no Tê-
nis Sesc, em Palmas. Os livros eram classificados em seis 
categorias: didático, técnico, infantojuvenil, literário, reli-
gioso/autoajuda e gibi/história em quadrinhos e mangá. 
O evento reuniu mais de 2 mil pessoas.

JORNADA LITERÁRIA NO INTERIOR  
DE PERNAMBUCO EXPLORA O  
UNIVERSO INFANTOJUVENIL
A sexta Jornada Literária Portal do Sertão, em Pernambu-
co, entrou no universo da literatura infantojuvenil. Parti-
ciparam diversos grupos artísticos, entre escritores, críti-
cos, pesquisadores e artistas. Na programação gratuita, o 
público de 81.334 pessoas participou de oficinas, rodas de 
conversas, encontros, apresentações artísticas, interven-
ções poéticas, lançamentos de livros, contação de histó-
rias, performances e seminários. O evento promoveu um 
grande movimento cultural no corredor que liga o Agreste 
ao Sertão, passando pelas cidades de Buíque, Tupanatin-
ga, Arcoverde, Pesqueira, Sanharó, Tacaimbó, São Caetano, 
São Bento do Una, Belo Jardim e os distritos de Carneiro e 
Serra dos Ventos durante dez dias do mês de maio. O Sesc 
realizou uma invasão poética por praças, escolas, sítios, 
teatros e ruas, homenageando a pesquisadora em literatura 
infantojuvenil Lenice Gomes, natural de Jupi, município do 
agreste pernambucano e uma grande referência da área.

SESC REALIZA FESTIVAL  
LITERÁRIO INFANTOJUVENIL  
EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
A praia de São Miguel do Gostoso (RN) recebeu a visita de 
escritores durante o I Festival Literário Sesc Infantojuvenil, 
em abril. O evento foi organizado pelo Sesc, e a programa-
ção incluiu oficinas direcionadas aos estudantes das escolas 
do município, contação de histórias, espetáculos teatrais, 
bate-papos com escritores locais e nacionais, cortejo pelas 
ruas da cidade, ações para educadores e CineSesc, com exi-
bição de curtas potiguares. O espaço contou também com 
estandes de vendas e lançamento de livros. A unidade mó-
vel BiblioSesc também esteve presente. Houve ainda ativi-
dades culturais que aconteceram paralelamente pelas ruas 
da cidade, como a bicicleta poética e o cortejo literário. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS REÚNE 
CERCA DE 24 MIL PESSOAS 
Direcionada a crianças de 4 a 12 anos, a Contação de Histó-
rias, ação organizada pelo Sesc em Minas Gerais, contribuiu 
para a transmissão da literatura oral e para a promoção de 
atividades relacionadas à leitura. Ela trabalhou com fábulas, 
contos populares ou folclóricos e cantigas infantis para ins-
tigar a imaginação e a fantasia, ao mesmo tempo divertindo, 
entretendo, ensinando e educando. Ao longo do primeiro 
semestre, a ação atraiu aproximadamente 24 mil pessoas.

BAÚ DE HISTÓRIAS  
INCENTIVA A LEITURA ENTRE  
ESTUDANTES CATARINENSES
Voltado para o público escolar, o Baú de Histórias propõe a 
circulação de espetáculos de contação de histórias e é um 
dos mais tradicionais projetos culturais do Sesc em Santa 
Catarina. Desde 2004, já foram selecionados 88 espetácu-
los e realizadas 2.887 apresentações. Em 2016, cinco gru-
pos realizaram 310 apresentações em 31 cidades do estado, 
alcançando um público de 53.601 pessoas. O Baú é uma 
ação em prol do incentivo à leitura, da valorização do conta-
dor de histórias como profissional reconhecido e da difusão 
da literatura.
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Prêmio Sesc de Literatura
Projeto de alcance nacional que visa 
estimular a produção literária do  
país. Em novembro, a cerimônia  
de apresentação dos vencedores do 
Prêmio Sesc de Literatura aconteceu  
no Sesc Belenzinho, em São Paulo.  
Os premiados foram Mário Rodrigues, 
com Receita para se fazer um monstro, 
na categoria Conto; e Franklin Carvalho, 
com Céus e terra, na categoria Romance. 
Antes, em março, o Sesc participou da 
programação da Printemps Littéraire 
Brésilien apresentando o Prêmio Sesc em 
um debate na Universidade de Sorbonne.

Em agosto, os organizadores do prêmio 
estiveram na Bienal de São Paulo 
participando da mesa Os Prêmios Literários 
e a Formação de Leitores, junto com 
representantes dos prêmios Jabuti, São Paulo 
e Oceanos.

794
romances

1.503
inscritos

709
contos
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CIRCUITO SESC DE LITERATURAS  
ACONTECE SIMULTANEAMENTE  
EM CINCO ESTADOS
O Pé de Página: Circuito Sesc de Literaturas, foi realizado 
pelo Sesc no Tocantins, em outubro, em Palmas (TO). A 
iniciativa teve dois escritores e um mediador local, envol-
veu literatos de cinco estados (Sergipe, Alagoas, Ceará, 
Piauí e Tocantins) e aconteceu simultaneamente em todos 
eles. Os escritores representantes do Tocantins foram Pe-
dro Tierra, na poesia, e Osmar Casagrande, na prosa. Eles 
passaram por Aracaju (SE), Maceió (AL), Fortaleza (CE) 
e Parnaíba (PI).

CENTRO CULTURAL  
SESC PARATY NA FLIP
Durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), o 
Centro Cultural Sesc Paraty ofereceu ao público uma pro-
gramação variada, que atraiu cerca de 15 mil pessoas. Entre 
as atividades, foram organizados cafés literários, apresen-
tações infantis, intervenções urbanas, exposição, lança-
mentos de livros, oficinas de produção literária, de livros 
artesanais e de animação, espetáculos teatrais e musicais, 
leituras dramatizadas, mediação de leitura na biblioteca in-
fantil, projeção audiovisual, bate-papo com os vencedores 
do Prêmio Sesc de Literatura, apresentações de fanfarras, 
performances, encontro de tradições e sarau à beira-mar. O 
Sesc também participou da FlipMais, evento em que apre-
sentações culturais são feitas fora da tenda da Flip, em vá-
rios espaços da cidade.

FESTIVAL LITERÁRIO SESC  
REÚNE MAIS DE 50 MIL PESSOAS 
A terceira edição do Festival Literário Sesc aconteceu em no-
vembro no município de Itacoatiara (AM), com o tema No 
Mundo das Águas, dos Verdes e da Leitura o Sesc Constrói 
sua História. Participaram do festival mestres em literatu-
ra, ensaístas, poetas, romancistas regionais e as vencedoras 
da edição 2015 do Prêmio Sesc de Literatura 2015: Sheyla 
Smanioto e Marta Barcellos. A programação foi composta 
também por atividades culturais, que ocorreram no Palco 
dos Rios, na Tenda da Leitura, no Contação de Histórias e 
Leituras Lúdicas, no Espaço Recreativo, no Café Literário, no 
CineSesc, na Gibiteca, no Espaço do Escritor, no Espaço das 
Ciências e no Casarão do Sesc. Destaca-se ainda o Concurso 
Literário promovido nas escolas estaduais de Ensino Médio 
do município com o objetivo principal de fomentar a leitura 
e descobrir novos escritores. Durante os quatro dias de festi-
val, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes.

FESTIVAL EM CEILÂNDIA  
ESTIMULA A POESIA 
O Sesc no Distrito Federal realizou, em parceria com a escri-
tora Alessandra Roscoe, o evento O Pipaço. A ação foi resul-
tado do III Festival Itinerante de Leitura Uni Duni Ler Todas 
as Letras, em que 120 alunos de 3o, 4o e 5o anos do Centro 

Jornada Literária Portal do Sertão (PE). Foto: Sesc em Pernambuco

FESTA LITERÁRIA DE SABARÁ  
CHEGA À SEGUNDA EDIÇÃO
O Sesc em Minas é parceiro cultural da Festa Literária de 
Sabará (Flis), e em 2016, quando aconteceu a segunda edi-
ção do evento, organizou quatro ações de contação de his-
tórias e a atividade A Palavra É..., que propôs uma reflexão 
sobre a expressão “humano” com a participação da profes-
sora de literatura e linguagem Flávia Peret e do doutor em 
sociologia Marcos Martins, com mediação da escritora Lau-
ra Cohen. No encerramento, o Sesc apresentou o projeto 
Descobrindo Escritores Mineiros na praça Santa Rita, no 
centro da cidade, que teve como convidados Fernando Li-
moeiro e Tales Bedeschi, respectivamente autor e ilustrador 
do livro Salopão — um jumento do sertão.
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Festival Literário Sesc Infantojuvenil em São Miguel do Gostoso (RN). Foto: Moraes Neto

OUTUBRO COM DIAS DE MEDO  
E TERROR NA BIBLIOTECA 
A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca foi comemo-
rada com a campanha Dias de Medo e Terror na Biblioteca, 
durante o mês de outubro, nas 29 bibliotecas do Sesc em 
Santa Catarina. Com este tema, foram realizadas trocas de 
livros e gibis, rodas de leitura e a primeira edição do Cosplay 
Literário, em que os participantes tiveram a oportunidade de 
viver um personagem da literatura, com desfile e performan-
ce. Ao longo do ano, a Rede de Bibliotecas Sesc promoveu 
atividades mensais, com temas que estimularam a leitura 
dos mais variados tipos de textos e gêneros literários, entre 
eles a crônica, o teatro, o conto, a literatura infantojuvenil, o 
suspense, o romance, a biografia, a poesia e os quadrinhos.

LEITURA EM MOVIMENTO  
LEVOU MINIBIBLIOTECA  
A EMPRESAS MINEIRAS
O Leitura em Movimento foi uma iniciativa do Sesc em 
Minas Gerais para incentivar o hábito da leitura, disponi-
bilizando um acervo de aproximadamente 150 livros para 
a clientela preferencial do Sesc: os comerciários. Os livros 
foram acomodados em uma estante móvel que perma-
neceu por 120 dias na empresa selecionada, e o trabalho 
incluiu contação de histórias ou outra atividade artística, 
como um bate-papo com um escritor mineiro. No primei-
ro semestre, mais de 900 pessoas passaram pela biblioteca 
móvel, fazendo consultas e levando livros emprestados.

de Atividades Sesc Ceilândia (DF), realizaram uma leitura 
partilhada seguida de oficina de pipas poéticas. Em seguida, 
os alunos-poetas empinaram versos em pipas coloridas no 
gramado do Congresso Nacional.

LITERATURA É A GRANDE  
ATRAÇÃO NO PARANÁ
A Semana Literária & Feira do Livro chegou a sua 35a edição 
e, em 2016, teve como temática a Representação do Brasil e 
do Brasileiro na Ficção Literária. Durante os seis dias de pro-
gramação, participaram 575 escolas. A programação atendeu 
a diferentes faixas etárias: crianças da rede pública e privada 
de ensino, adolescentes de escolas públicas, jovens e adultos, 
e foi bastante diversificada. Aconteceram, entre outras ativi-
dades, mesas-redondas, bate-papos, rodas de leitura, oficinas 
de criação literária, narração de histórias, exposições literárias, 
cinema e música. O evento foi realizado simultaneamente em 
21 cidades do Paraná e recebeu mais de 254 mil pessoas.

Já o Clube de Leitura, desenvolvido em 27 unidades do Sesc 
no Paraná, foi um desdobramento da Semana Literária Sesc 
Paraná, maior evento de literatura do estado. Ele organizou 
encontros periódicos com rodas de leitura, debates, narração 
de histórias e trocas de ideias, além de ter sido um espaço de 
criação coletiva, democrático e de acesso ao conhecimento 
para o público infantojuvenil e adulto. Entre março e setem-
bro de 2016, com tema vinculado à semana literária, o pro-
jeto homenageou a cultura e a arte paranaenses, trabalhan-
do obras literárias de autores do estado. O espaço também 
ofereceu atividades voltadas para a formação continuada de 
professores e encontros direcionados para a comunidade.

FEIRA DO LIVRO DE SÃO LUÍS  
HOMENAGEIA GONÇALVES DIAS
Um diálogo entre o busto do poeta maranhense Gonçal-
ves Dias e sua amada Ana Amélia abriu a décima edição 
da Feira do Livro de São Luís (MA), realizada em novem-
bro pela prefeitura da cidade em parceria com o Sesc no 
Maranhão. Com o tema Ler a Cidade e suas Memórias, 
a feira homenageou em 2016 o poeta Gonçalves Dias, e 
promoveu oficinas educativas, contação de histórias e 
exibição de filmes em vários pontos do Centro Histórico, 
na Praia Grande, além da programação itinerante nos mu-
seus da cidade. O evento reuniu 50 mil pessoas.
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SEMANA NACIONAL  
DO LIVRO E DA BIBLIOTECA
O Sesc Centro, em Goiânia (GO), realizou em outubro 
a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Durante o 
evento foram realizadas atividades do mundo literário, 
como contação de histórias e declamação de poemas, ofi-
cinas de criação de marcadores de páginas, apresentações 
culturais, além de troca de livros. A abertura do evento 
ficou por conta da apresentação dos alunos do curso de 
violão infantil, que fazem parte do Núcleo Livre das Ar-
tes Sesc Centro. O Escambo das Letras — Troca de Livros 
marcou o encerramento da Semana Nacional do Livro e 
da Biblioteca. 

BIBLIOTECA VOLANTE  
PERCORRE O INTERIOR DE MINAS  
NO PRIMEIRO SEMESTRE
O projeto Biblioteca Volante em Minas Gerais é uma das uni-
dades de biblioteca móvel mais antiga do Sesc no país. Só no 
primeiro semestre foram feitos seis roteiros por cidades mi-
neiras com distância de até 500 km da capital, com o apoio 
das prefeituras dos municípios participantes. Ao todo, cerca 
de 23 mil pessoas foram atendidas com serviços gratuitos de 
empréstimo domiciliar, consulta de livros e atividades lúdi-
cas literárias, como contação de histórias. O projeto surgiu 
para levar cultura por meio da leitura às populações do inte-
rior do estado, e é importante no processo de democratizar o 
hábito de ler entre as populações mais carentes.

JOVENS ESCRITORES GANHA  
MAIS UMA EDIÇÃO EM CORUMBÁ 
O Sesc Corumbá (MS) organizou em março mais uma edi-
ção da oficina de Jovens Escritores, que busca promover a 
escrita criativa e incentivar os jovens a enveredarem pelo 
mundo das palavras. As oficinas foram gratuitas e, para 
participar, era preciso ter pelo menos 16 anos. Além de 
promover a literatura, as oficinas também servem para di-
vulgar o Prêmio Sesc de Literatura.

Projeto P.E.R.I.F.É.R.I.C.O.  (RJ). Foto: Espaço Cultural Escola Sesc

LITERATURAS: QUESTÕES  
DO NOSSO TEMPO COM ROBERT 
DARNTON E ROGER CHARTIER
Literaturas: Questões do Nosso Tempo foi um projeto or-
ganizado no Sesc Palladium, em Belo Horizonte (MG), que 
teve palestras, bate-papos, mesas-redondas e espetáculos 
tratando a literatura como expressão da relação do homem 
com o mundo em que se insere. Em agosto, o evento con-
tou com a participação de Robert Darnton e Roger Chartier, 
além da mediação de Guiomar de Grammont, escritora, edi-
tora, curadora, dramaturga, historiadora e filósofa brasileira. 
Do livro em códice ao mundo digital, a conversa entre os 
dois historiadores atraiu mais de 700 pessoas, que apresen-
taram questões e trocaram conhecimentos e experiências.
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BiblioSesc* 

Bibliotecas volante  
circulam pelo país  
com mais de 3 mil obras.

922.106

299.615

atendimentos

empréstimos

cidades alcançadas

unidades móveis em circulação**

109

57 * Não constam os dados  
das unidades AC (1), AM (2), MA (2),  
MS (2), SE (1), TO (1), RJ (3) e PB (1).

** Dado referente às 44 unidades  
que responderam ao levantamento.
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CENTENÁRIO DE MANOEL DE BARROS 
TEM PROGRAMAÇÃO VARIADA  
EM POCONÉ
Para marcar o centenário de Manoel de Barros, ícone da 
literatura mato-grossense, comemorado em 19 de de-
zembro de 2016, a unidade Poconé do Sesc Pantanal, que 
tem uma biblioteca com o nome do poeta, organizou uma 
programação variada. O evento teve oficinas, exposições, 
narrações de histórias, além de intervenções artísticas nas 
paredes da biblioteca e da área externa da unidade, grafi-
tadas pela artista Lua Brandão.

SEMANA SESC DE LEITURA  
E LITERATURA 2016 AGITA CUIABÁ
A Semana Sesc de Leitura e Literatura apresentou no 
Sesc Arsenal, em Cuiabá (MT), uma programação reple-
ta de oficinas, palestras, conversas com escritores, exi-
bição de filmes com temas literários, apresentações de 
espetáculos, narração de histórias, leituras e interven-
ções poéticas. As atividades diurnas foram oferecidas ao 
público escolar, e as noturnas, à comunidade em geral. 
Durante seis dias de abril, o evento recebeu escritores 
brasileiros renomados e escritores locais. Com entrada 
gratuita, o projeto procurou desenvolver o hábito de 
apreciar e pensar a literatura, e, em 2016, reuniu mais 
de 5 mil pessoas.

MINICURSO DE HQ,  
NARRATIVA  E DESENHO 
O Sesc no Tocantins promoveu o Minicurso de Histó-
rias em Quadrinhos: Narrativa e Desenho, com o quadri-
nista Rafael Coutinho, no Centro de Atividades do Sesc 
Palmas, em julho. Ação do projeto Arte da Palavra: Pro-
grama Sesc de Criação Literária, o minicurso abordou a 
experimentação de diferentes maneiras de se contar uma 
história, utilizando conversas, os próprios diálogos entre 
os alunos, jogos narrativos e o espaço ao redor.

FEIRA PROMOVE A LITERATURA  
E A REUTILIZAÇÃO DE LIVROS 
A tradicional Feira de Troca de Livros do Sesc em Alagoas 
aconteceu em janeiro no Espaço Recreativo Cultural do 
Sesc Poço, em Maceió (AL), e na Quadra Poliesportiva da 
unidade de Arapiraca (AL). A feira incentivou a troca de 
livros usados (didáticos, paradidáticos, literários) utiliza-
dos nas escolas, contribuindo para a redução dos custos 
com material escolar, estimulou a leitura e promoveu a 
integração dos alunos participantes. Em 2016, o evento 
atraiu um público de mais de 3 mil pessoas.

Na região metropolitana de Recife (PE), a feira envolveu 
as unidades de Santo Amaro, Piedade, Casa Amarela e 
Santa Rita e o Centro Educacional de São Lourenço da 
Mata, em janeiro e, em Arcoverde, no Sertão de Pernam-
buco, no mês de abril. Em todo o estado foram arreca-
dados mais de 50 mil livros e trocados mais de 40 mil 
exemplares, aproximadamente. Os que não foram troca-
dos foram enviados a bibliotecas comunitárias.

MARATONA ESPECIAL  
DE MONTEIRO LOBATO 
Em abril, mês de aniversário de Monteiro Lobato, as uni-
dades de Dourados e Corumbá (MS) realizam uma ma-
ratona de contação de histórias dos clássicos do autor. A 
contação aconteceu às segundas e quartas em Dourados, 
e aos sábados em Corumbá, e teve participação livre.

CURSO DE LITERATURA FORMA  
ESCRITORES EM SÃO PAULO
O curso Eu, Escritor aconteceu entre março e dezembro 
na unidade Belenzinho, em São Paulo. A proposta era 
acompanhar a escrita dos participantes de modo a formar 
escritores com potencial para seguir a carreira literária. 
Para isso, foram explorados temas como a criação, a lei-
tura e o estudo de textos literários, a escrita e a leitura 
autoral, estilos e gêneros, a reescrita e a edição do livro.
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Café com Letras (RR). Foto: Alex Paiva

SESC EM RORAIMA PROMOVE  
CAFÉ COM LETRAS
O Sesc em Roraima realizou em novembro o Café com Le-
tras, evento gratuito que contou com a presença da comu-
nidade, de poetas e de artistas locais. A intenção foi reunir 
música e poesia, promovendo integração entre público, 
mediadores e artistas. Na programação, a escritora Zanny 
Adairalba lançou seu novo livro, Movimentos inexatos, obra 
composta por 28 poemas que retratam saudades, paixões 
e desencontros. O Sesc apoiou a publicação do livro por 
acreditar na difusão da cultura por intermédio dos artistas 
locais e suas produções. 

JORNADA SESC LITERATURA 
A quinta edição da Jornada Sesc Literatura atravessou os 
muros das unidades Poço, Centro e Jaraguá, todas em Ma-
ceió (AL), e percorreu outros locais, como uma escola da 
rede pública municipal de ensino e oito ONGs atendidas 
pelo programa Mesa Brasil Sesc. A proposta era sensibili-
zar alunos e professores com narrações de histórias, ofi-
cinas, performances literárias, entre outras atividades. No 
Sesc Centro, ocorreram palestras e mesas-redondas com 
autores alagoanos e de outros estados. A ação aconteceu 
em outubro, em parceria com o Departamento Nacional, 
e atendeu 9.848 pessoas.

ARTES VISUAIS
DEBATE E EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
GANHAM ESPAÇO EM BRASÍLIA  
Aconteceu em agosto a pré-abertura da sexta edição do 
Mês da Fotografia, no Teatro Sesc Garagem (913 Sul), 
em Brasília (DF), com a promoção do encontro Diálo-
gos Fotográficos. O bate-papo, com mediação da jorna-
lista Marcia Zarur, contou com as presenças do fotógrafo 
Eustáquio Neves e do curador e artista plástico Wagner 
Barja. Durante o evento foram debatidos os desafios da 
fotografia autoral e os processos de curadoria. O Mês da 
Fotografia é uma parceria entre o Sesc e o coletivo Lente 
Cultural. Em seguida, houve a abertura oficial do Mês da 
Fotografia, no Museu Nacional da República. Na ocasião, 
foi lançada também a IV Exposição Coletiva dos Fotógra-
fos do Centro-Oeste. 

PROJETO MÁQUINAS PARA FILOSOFAR
O projeto Máquinas para Filosofar, do Centro Cultural Sesc 
Boulevard, em Belém (PA), tem uma exposição permanente 
com mais de 100 câmeras artesanais, confeccionadas em ma-
deira e ferro, ampliadores, réplicas da famosa “Mamute” e 
um daguerreótipo, entre outros objetos sobre fotografia. Em 
2016, um álbum artesanal de fotografias sobre Belém foi in-
cluído na exposição, aberta ao público em geral, e realizadas 
duas mostras: Desdobramentos e Cianotipia — Alquimias 
em Azul. Ao todo, 1.733 pessoas visitaram ou participaram 
dos eventos. No segundo semestre, as ações se concentra-
ram em um ciclo de pensamento, oficinas artesanais de 
fotografia, dois debates centrados no fotojornalismo e nas 
mudanças tecnológicas no uso da imagem nos dias atuais. 

RETRATO FOTOGRÁFICO  
DE MANACAPURU 
O projeto Sesc de Integração Urbana levou à Zona Nor-
te de Manaus (AM), no segundo semestre, uma ex-
posição com fotografias da vida urbana do município 
de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. A 
exposição ficou em cartaz por três meses no shopping 
Via Norte de Manaus e, nesse tempo, foram realizadas 
oficinas artísticas aplicadas em três dias, com 18.657 
participantes.
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EXPOSIÇÕES MARCAM  
PROGRAMAÇÃO DA GALERIA  
DE ARTE DO SESC EM SÃO LUÍS
Durante o primeiro semestre, a Galeria de Arte do Sesc 
em São Luís (MA) recebeu quatro exposições que tra-
taram de temas atuais e relevantes. Tombamento, de 
Vicente Jr, exibiu em fotografias a degradante situação 
do Centro Histórico de São Luís, que, mesmo tomba-
do como patrimônio histórico da humanidade, está em 
péssimo estado de conservação; Já Fui Floresta, de José 
Medeiros, retratou os índios Ikpeng para indagar sobre 
a cultura indígena e o seu lugar na sociedade contem-
porânea; em Uma de Nós, Marlene Barros apresentou 
pinturas e esculturas que exploraram de maneira leve 
e icônica a ideia de feminilidade; e em Herança Entre 
a Leveza e o Peso da Memória, Carolina Libério e Áu-
rea Maranhão montaram instalações que abordaram as 
ideias de memória afetiva e herança familiar. As mostras 
atraíram mais de 3 mil pessoas.

BEATRIZ MILHAZES  
— UM ITINERÁRIO GRÁFICO
Promovida pelo Departamento Nacional do Sesc, a expo-
sição Beatriz Milhazes — Um Itinerário Gráfico ficou em 
cartaz no Centro Cultural Sesc Paraty (CCSP) de março 
ao fim de abril. A mostra levou ao público de Paraty se-
rigrafias de um dos nomes mais expressivos das artes 
plásticas do Brasil. No dia da abertura, estiveram presen-
tes aproximadamente 250 pessoas, e a programação tam-
bém contou com a exibição do documentário Arquitetura 

da cor, sobre a artista, a palestra Diálogo, com Beatriz 
Milhazes e a curadora da exposição, Luiza Interlenghi, 
além de oficina de pintura, serigrafia e colagem. As co-
memorações também serviram para pontuar a reinaugu-
ração da unidade após o término das obras de restauro 
do casarão do largo de Santa Rita.

EXPOSIÇÃO CELEBRA  
A OBRA DE MANEZINHO ARAÚJO
O Sesc Ler Araripina (PE) apresentou, entre os meses de 
maio e julho, a exposição Ladrão de Purezas, com 30 serigra-
fias produzidas entre as décadas de 1960 e 1990 pelo jorna-
lista, compositor, cantor e artista plástico Manezinho Araújo, 
também conhecido como o Rei da Embolada. Manuel Pereira 
de Araújo, que nasceu na cidade do Cabo de Santo Agostinho 
(PE), em 1910, consolidou-se como um dos artistas popu-
lares mais conceituados do Brasil. Ele realizou mais de 30 
exposições, e algumas de suas obras estão em museus regio-
nais, como o de São Luís (MA), o de Araxá (MG) e o de Feira 
de Santana (BA). Duas telas do autor estão expostas no mu-
seu da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Portugal.

EVA FURNARI RECEBE  
HOMENAGEM NO MATO GROSSO  
COM OTRAPALHAÇÃA
A autora de livros infantojuvenis Eva Furnari foi home-
nageada com uma exposição literária no Sesc Arsenal, em 
Cuiabá, entre setembro e dezembro: Eva Furnari — Otra-
palhaçãa tratou dos temas abordados pela autora, que, em 
suas narrativas, apresenta um grande talento para o hu-
mor e o nonsense, utilizando-se de recursos como paródias, 
trocadilhos, reinos encantados sempre malucos, realismo, 
bastidores da vida e a metalinguagem. O título do proje-
to, além do nome da autora, foi composto por uma única 
palavra escrita em código secreto (referência ao livro Ope-

ração Risoto), que pretendia transpor uma ideia-chave pre-

Exposição Um Mundo Chamado Ferreira (PE). Foto: Sesc em Pernambuco
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EXPOSIÇÃO ENCERRA SÉRIE  
DE TRABALHOS DO ARTISTA  
PLÁSTICO JOÃO PAULO
O artista plástico João Paulo tinha uma proposta aparente-
mente simples: visitar três cidades e produzir trabalhos a 
partir dessa experiência para serem expostos nos espaços 
do Sesc. A iniciativa, que começou ainda em 2015, percor-
reu Belo Jardim, Petrolina e, em 2016, Garanhuns, cida-
des do interior de Pernambuco. O projeto, uma parceria do 
Sesc com o incentivo do Funcultura, encerrou a série com 
Saudade Danada, mostra que teve curadoria de Clarissa 
Diniz. Os trabalhos, todos inéditos, ficaram expostos no 
Sesc Garanhuns de janeiro a abril. Eles foram o resultado 
de uma imersão profunda na vida de cidade, levantando 
questões como urbanidade, pertencimento e reapropriação

EXPOSIÇÃO PORTINARI:  
TRABALHO E JOGO
O Sesc na Bahia, por meio do projeto ArteSesc, abrigou 
em junho, no foyer do Teatro Sesc Senac Pelourinho, a 
exposição fotográfica de reproduções de obras do artista 
Candido Portinari, com visitas mediadas para escolas da 
rede pública de ensino localizadas no Centro Histórico 
de Salvador. Portinari: Trabalho e Jogo incentivou a in-
clusão social por meio de atividades que fizeram meni-
nos e meninas usarem cadernos, brincadeiras, teatro de 
bonecos e outros materiais educativos.

PROJETO OLHAR PARANÁ  
UNE CULTURA E EDUCAÇÃO  
POR MEIO DA ARTE
As exposições itinerantes do Olhar Paraná — Ensinar a 
Ver buscam unir cultura e educação a partir do ponto 
de vista presente nas obras de diversos artistas locais. 
Além de apresentar, valorizar e registrar a atual produ-
ção de artes visuais do estado, elas aproximam o público 
da cena artística local com palestras e visitas mediadas 
para escolas e o público. Entre abril e setembro, nove 
unidades do Sesc no Paraná receberam as mostras, que 
atraíram cerca de 12 mil pessoas. Entre as exposições, o 
público pôde conferir, em maio, no Sesc Londrina Cen-

sente em vários livros da escritora: atrapalhação. Essa ideia 
norteou também a concepção de cenografia, e a exposição 
atraiu um público de mais de 30 mil pessoas.

JAMIL, 35 ANOS DE ARTE 
O Sesc Corumbá (MS) inaugurou em fevereiro a exposi-
ção Jamil, 35 Anos de Arte, uma homenagem ao artista 
plástico corumbaense Jamil Canavarros. A exposição con-
tou com 13 obras que vão desde a década de 1980 até 
2015. Além de pintor, Canavarros é professor de artes, e 
tornou-se famoso na cidade por seus painéis espalhados 
ao longo da Cidade Branca, bem como por sua intensa 
atuação no carnaval.

ARTISTA PLÁSTICO GANHA  
MOSTRA INDIVIDUAL NO RECIFE
Esculturas, pinturas, desenhos, objetos de cerâmica e 
ferro, além de instalação representando um mural, es-
tavam no acervo da exposição Um Mundo Chamado 
Ferreira, em cartaz na Galeria de Arte Corbiniano Lins, 
no Sesc Santo Amaro, em Recife (PE). A mostra, que 
aconteceu entre fevereiro e junho, foi formada por 85 
trabalhos de vários períodos da vida do artista plástico 
pernambucano Ferreira, trazendo, entre os destaques, 
obras produzidas em 2015, pinturas abstratas, além da 
série Amigos, em que Ferreira homenageia colegas im-
portantes do seu dia a dia. A proposta da exposição foi 
apresentar o universo criativo do artista, que passeia 
por diversas técnicas e suportes.

GALERIA SESC MACEIÓ APRESENTA 
OBRAS DE JACKSON LAGO
O artista plástico Jackson Lago apresentou seu trabalho 
na Galeria Sesc Maceió (AL). Caminhos estreou em agos-
to e ficou em cartaz até outubro, mostrando obras feitas 
a partir de sucatas que retratam o povo alagoano e refe-
rências do imaginário do artista. Jackson esteve presente 
na galeria para conversar com público — ao todo 1.500 
pessoas passaram pelo espaço — e para ministrar um cur-
so de três dias compartilhando seu processo de criação. 
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tro, Arte Indígena — Esculturas da Ilha da Cotinga; tam-
bém em maio, no Sesc Ponta Grossa, Itália, Mon Amour, 
exposição coletiva de fotógrafos italianos, e, entre abril e 
setembro, as unidades de Paranaguá e Pato Branco mon-
taram Sinfonia Entre Amigos, de Denise Roman. 

CALENARTE DIVULGA ARTISTAS 
ACREANOS NO SESC CENTRO
A edição de 2016 do Calenarte foi realizada entre feverei-
ro e dezembro no Sesc Centro, em Rio Branco (AC). Entre 
as exposições, quatro se destacaram: Uma Retrospectiva 
Histórica dos 40 anos de Gravura na Cidade de Rio Bran-
co, com trabalhos de 15 artistas, em fevereiro; Cores na 
Mata, de Beth Lins, em abril; Quantum, ao Norte de Mim, 
de Gabriel Bicho, em maio; e Ressignificações das Inutili-
dades, de Danilo de S’Acre, em novembro. O Calenarte foi 
criado pelo Sesc em parceria com a Associação dos Artis-
tas Plásticos do Acre para difundir as artes plásticas no es-
tado e dar oportunidades aos artistas locais profissionais 
e amadores de exporem seus trabalhos. 

PROJETO GALERIA SESC 
Pelo segundo ano consecutivo, o Sesc no Rio Grande do 
Norte organizou o projeto Galeria Sesc, que seleciona 
trabalhos artísticos de potiguares para uma exposição 
no Sesc Cidade Alta, em Natal (RN). Seis artistas foram 
selecionados no edital. Além de difundir o talento dos 
artistas locais, a iniciativa também democratiza o aces-
so a exposições e desperta no público o interesse pelo 
tema. Foram apresentados trabalhos em diferentes su-
portes, como pintura, escultura, colagem e fotografia, e 
as mostras duraram de 30 a 45 dias. A primeira foi da 
artista Civone Medeiros. Em seguida, a galeria recebeu 
obras dos artistas Alexandre Santos, com a exposição 
fotográfica Reversa Retina, o Coletivo Casa de Pedra, 
com Seridó Contemporâneo, Guaraci Gabriel, com Os 12 
Trabalhos, Brio Virgílio, com a exposição de arte con-
temporânea Adicar os Sentidos, e Viviani Fujiwara, com 
Entomofagia. 

MOSTRA DE ARTES VISUAIS  
ATRAI MAIS DE 11 MIL PESSOAS
No primeiro semestre, o Sesc em Minas Gerais realizou 
mais uma edição da Mostra de Artes Visuais no Sesc Des-
portivo e no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (BH), e 
nas unidades de Poços de Caldas e Uberlândia, reunindo 
mais de 11 mil pessoas. O projeto exibiu mostras de arte 
contemporânea e popular, compostas por exposições in-
dividuais e coletivas de artistas em instituição de arte e 
cultura. A entrada foi gratuita, e as exposições tiveram 
duração de um a quatro meses. Foram organizadas ainda 
atividades de desenvolvimento artístico e cultural e ações 
educativas ministradas pelos instrutores de artes visuais e 
colaboradores das unidades.

ATELIÊ ABERTO PARA ARTISTAS  
E SIMPATIZANTES NO SESC ARSENAL
Entre fevereiro e junho, o Sesc Arsenal, em Cuiabá (MT) 
organizou o Ateliê Aberto, um espaço para observação, 
estudo, pesquisa e experimentação em Artes Visuais vol-
tado para artistas em processo de formação e pessoas in-
teressadas em artes. Nele, foram desenvolvidas práticas 
experimentais com diversos materiais e técnicas, e os par-
ticipantes também refletiram sobre a produção artística, 
orientados por profissionais e artistas convidados. A ativi-
dade atraiu mais de mil pessoas, que puderam participar 
de ateliês de desenho, modelagem em argila, arte e meio 
ambiente (reaproveitamento de materiais), fotografia em 
pinhole, batik (técnica de tingimento em tecido artesanal) 
e desenho em adesivo.

PAÇO DA LIBERDADE FAZ 100 ANOS  
E GANHA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
De fevereiro a outubro, aconteceram as celebrações do 
centenário do Paço da Liberdade, prédio que abriga uni-
dade do Sesc. A edificação é um marco histórico de Curi-
tiba (PR), e já serviu de sede do governo municipal e do 
Museu Paranaense. Em 2009, transformou-se em centro 
cultural e, hoje, é patrimônio cultural nas esferas muni-
cipal, estadual e federal. Ao longo do ano, foi realizada 
uma extensa e diversificada programação que trouxe à 
memória os 100 anos da edificação. Foram apresentadas 
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as exposições Múltiplos Instantes: Desenhos do Paço da 
Liberdade, Se essa Rua Fosse Minha e Espaços Transi-
tivos. Houve também o lançamento do livro Impressões 

— diários gráficos do Paço da Liberdade, além de uma progra-
mação variada de apresentações musicais que celebra-
ram a data do edifício.

BIENAL DAS ARTES RECEBE  
322 INSCRIÇÕES DO BRASIL  
E DO MUNDO
A primeira edição da Bienal das Artes do Sesc no Distrito 
Federal recebeu um número expressivo de inscritos: foram 
322 trabalhos recebidos e 64 selecionados, de artistas do 
Brasil e do mundo. A abertura oficial da exposição acon-
teceu em novembro. A mostra, que aconteceu entre no-
vembro e dezembro, no Pontão do Lago Sul, em Brasília 
(DF), foi composta por 42 pinturas, 14 esculturas e oito 
obras digitais. A comissão curadora da bienal foi constituí-
da por Jacob Bernardo Klintowitz, Rinaldo Façanha Morelli 
e Maurício da Silva Matta.

PIRACICABA RECEBE ARTE NAÏF 
A exposição Bienal Naïfs do Brasil 2016 contou com a 
participação de 111 artistas oriundos de 24 estados e 
aconteceu na unidade Piracicaba (SP), entre agosto e no-
vembro. Foram apresentados 185 trabalhos nas mais va-
riadas técnicas e suportes, e se estruturou sob a premis-
sa inclusiva e provocativa Todo Mundo é, Exceto Quem 
Não É. A mostra contou com uma comissão curatorial 
composta por Clarissa Diniz, Claudinei Roberto da Silva 
e Sandra Leibovici.

ARTISTAS NAÏFS DE PARATY  
SÃO HOMENAGEADOS EM  
MOSTRA SOBRE BORDADOS
Para a exposição Bordados Poéticos, que aconteceu entre 
outubro e dezembro, no Centro Cultural Sesc Paraty, as 
43 participantes do sexto concurso Bordados Poéticos ela-
boraram releituras ou reproduções de obras de pintores 
naïfs. Três artistas moradores de Paraty se destacaram 
pela forte influência naïf em suas obras e foram home-
nageados na exposição: Julio Paraty, Themilton Tavares 

(in memoriam) e João José da Silva (in memoriam). Também 
foram apresentadas obras da artista convidada Ana Teresa 
Barboza, que trouxe diretamente do Peru alguns de seus 
bordados. As obras tinham uma relação direta com a arte 
contemporânea. 

EXPOSIÇÃO RELACIONA  
MODA E ARTE EM SÃO PAULO 
A mostra #FORADAMODA — Uma Exposição em Cons-
trução apresentou diferentes aspectos do cenário da 
moda, com exposição, instalações, oficinas e performan-
ces, contando com a participação de artistas como Fause 
Haten, Karlla Giroto, Dudu Bertholini e Adriana Yasbek, 
entre outros. Sua ação educativa abordou como principais 
temas o hibridismo entre moda e arte, o resgate de técni-
cas de costura e a valorização do fazer manual, além do 
debate sobre a indústria da moda. A exposição aconteceu 
entre abril e outubro na unidade Ipiranga, em São Paulo.

Em outubro, o público conferiu na Mostra 
Convergência (Tocantins) um fragmento 

da produção atual da arte contemporânea 
produzida nas diversas regiões do país. 

As apresentações aconteceram no Centro 
de Atividades de Palmas (TO) e também 

em alguns pontos da capital, como a 
avenida JK e a praia da Graciosa.
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EXPOSIÇÃO ARTE E POLÍTICA  
NO ACERVO DO MAP
O Sesc Palladium, em parceria com a prefeitura de Belo 
Horizonte (MG), estreou em junho a exposição itinerante 
Arte e Política no Acervo do MAP, que propôs discutir a 
relação entre arte e política a partir das obras do acervo 
do Museu de Arte da Pampulha (MAP). Foram conside-
radas as obras adquiridas desde os anos 1960 até as pro-
postas mais recentes, contempladas pela Bolsa Pampulha. 
O recorte conceitual teve como eixo a discussão de arte 
e política centrada no conceito de micropolítica, englo-
bando as propostas sociopolíticas, ecológicas e compor-
tamentais que se articularam por meio da prática artística 
experimental. A curadoria selecionou 24 obras. Durante a 
exposição, houve também o seminário Desafios das Insti-
tuições Culturais e dos Museus no Brasil, e, no final dela, 
um encontro com artistas e curadores, com o lançamento 
do catálogo.

EXPOSIÇÃO FAZ APANHADO  
DO ACERVO DO MUSEU DE  
ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA
Entre os projetos realizados em parceria com a Universidade 
de São Paulo (USP), foi apresentada a exposição Ador-
nos do Brasil Indígena: Resistências Contemporâneas, 
com curadoria de Moacir dos Anjos e da equipe do Museu 
de Arqueologia e Etnologia (MAE). A mostra reuniu um 
conjunto de artefatos, fotos e filmes representativos de 
diferentes etnias indígenas que constituem o acervo do 
museu, em diálogo com trabalhos de arte contemporânea. 
A exposição ficou em cartaz na unidade Pinheiros do Sesc 
em São Paulo, de setembro a janeiro de 2017.

EXPOSESC FECHA CALENDÁRIO  
DE 2016 COM LANÇAMENTO DE LIVRO 
O ExpoSesc, projeto que busca contribuir para a difusão 
das artes visuais na Paraíba, descobrindo novos talentos e 
valorizando a história de cada artista, encerrou seu calen-
dário de exposições em 2016 com obras do artista plástico 
Tito Lobo e um livro sobre o seu trabalho. Retrospectiva 40 

anos de arte naïf — Tito Lobo traz uma análise minuciosa da 
sua obra no contexto do movimento naïf. O lançamen-

to, no Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco, em 
João Pessoa, coincidiu com a vernissage da exposição do 
artista. Em sua obra, Tito Lobo traz referências de suas 
raízes culturais, utilizando cores vivas para retratar a cul-
tura nordestina.

MOSTRA OBRAS RARAS  
APRESENTA PUBLICAÇÕES  
COM MAIS DE 100 ANOS
Em outubro, o Sesc Corumbá (MS) recebeu a exposição 
Obras Raras, que permitiu ao público acesso a volumes 
de autores consagrados da literatura universal, datados 
do século 19 e início do 20. Os livros raros retratam a 
importância cultural histórica de Corumbá. A exposição 
foi realizada na nova unidade, no centro, e ficou em cartaz 
até novembro. Dentre o material que integra a mostra, 
estavam obras impressas no exterior, algumas inclusive de 
mais de 100 anos de publicação, incluindo algumas com 
tiragem de apenas 100 exemplares. 

EXPOSIÇÃO ARPILLERAS AMAZÔNICAS
A exposição Arpilleras Amazônicas aconteceu no Centro 
Cultural Sesc Boulevard, entre setembro e outubro. Foram 
17 trabalhos elaborados coletivamente por mulheres inte-
grantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 
do Pará, de Rondônia e de Tocantins. Além da exposição 
das arpilleras, ocorreu uma intensa programação educativa 
composta por rodas de conversa, cine-debates, visitas guia-
das e oficina, sendo todas as ações ministradas ou orienta-
das pelas próprias mulheres. Além do conteúdo diferencial 
da mostra, inédita no Brasil, a realização alcançou um novo 
público, sobretudo interessado em questões relacionadas 
aos direitos humanos, ONGs e movimentos sociais, reu-
nindo 640 pessoas.

CONGRESSO REÚNE PROFISSIONAIS DO 
ENSINO DE ARTES EM PERNAMBUCO
O V Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação, pro-
movido pelo Sesc em Pernambuco, discutiu em julho o 
tema Vida Artista: Diálogos entre Arte/Educação e Filoso-
fia. Nessa edição do congresso, que aconteceu em parceria 
com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a 
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Exposição Portinari (BA). Foto: Sesc na Bahia

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a 
homenagem aos 80 anos da arte-educadora Ana Mae Bar-
bosa, importante pesquisadora da área, foi destaque. Ana 
Mae, da Universidade de São Paulo, é referência para a 
inserção do ensino de arte nas escolas, em especial pela 
criação e proposição da Abordagem Triangular para o En-
sino da Arte. O congresso reuniu 32.468 pessoas e alcan-
çou seu objetivo de reunir os profissionais do meio para 
refletir sobre o ensino da arte, políticas públicas e práticas 
do ensino. O evento contou com representantes de todos 
os estados brasileiros, além de Cuba e Portugal.

OFICINAS DESENVOLVEM  
PRODUTOS FEITOS EM PAPEL
Em março, a unidade Belenzinho do Sesc em São Pau-
lo ofereceu para diferentes públicos cursos e oficinas 
que tinham o papel como elemento principal. Foram 
desenvolvidos brinquedos, joysticks de papel, máscaras 
low poly, instrumentos musicais e caixa amplificadora de 
papel, origami e robótica, esculturas, modelagem, papel 
artesanal, livro dobradura, encadernação e paper clay.

EXPOSIÇÃO REÚNE OBRAS  
RESTAURADAS POR ALUNOS  
DE CURSO DO SESC 
A mostra Memorabilia, que aconteceu durante o mês de maio, 
reuniu mais de 100 peças restauradas, entre imagens de san-
tos católicos, utensílios domésticos e mobília das antigas resi-
dências coloniais da cidade de Goiana (PE) e região. Dividida 
em subtemas, a exposição apresentou um conjunto de ora-
tórios, arte em cerâmica, objetos de engenhos, entre outros, 
com destaque para as imagens de Nossa Senhora do Amparo, 
doada pela Princesa Isabel ao povo de Goiana, e a raríssima 
Nossa Senhora do Leite, que retrata uma santa amamentan-
do. As peças foram restauradas pela segunda turma formada 
em Assistente de Restauração e Conservação de Bens Cultu-
rais, curso promovido pelo Sesc em Pernambuco em parceria 
com o Senac. As peças, que pertencem à Diocese de Nazaré 
da Mata, estão sob custódia do Sesc Ler Goiana por 30 anos.

PROJETO PAREDE INCENTIVA A  
INTERAÇÃO ENTRE ARTISTA E PÚBLICO 
O Projeto Parede foi um espaço expositivo aberto, em que 
um artista convidado desenvolve, ao vivo, um trabalho iné-
dito em uma parede ou painel de unidades do Sesc em Minas 
Gerais próximo a uma zona de passagem. Dessa forma, a 
iniciativa amplia a interação entre o artista e o público que 
entra na instituição. No primeiro semestre a ação foi desen-
volvida no Sesc Pouso Alegre, em Belo Horizonte (MG), e 
nas unidades de Januária, Poços de Caldas, Floresta e San-
tos Dumont. Diferentes artistas pintaram painéis e murais 
inspirados pelo universo do hip-hop e pelo uso de materiais 
como tijolos e areia, por exemplo. As obras foram iniciadas 
em 2015 para ficarem expostas em 2016.

ARTISTAS UNIVERSITÁRIOS  
APRESENTAM SEUS TRABALHOS
O Sesc Casa Amarela, em Recife (PE), sediou mais uma edi-
ção do Salão Universitário de Arte Contemporânea (Unico), 
explorando o tema Identidades: Territórios Fluidos. O pro-
jeto mistura duas propostas: a de exposição e a de pesquisa 
em criação. Para isso, levou a Recife trabalhos desenvolvidos 
por universitários com o objetivo de promover a produção 
artística local, além de estimular o pensamento sobre os 
conceitos do artista na sociedade. A oitava edição da Unico 
também propôs um foco nas ações formativas de pesquisa. 
O projeto começou em outubro e se estendeu até fevereiro 
de 2017, reunindo 102 artistas universitários.
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SESC POCONÉ INAUGURA  
GALERIA DE ARTE URBANA
A galeria de arte urbana é um espaço criado na unidade Po-
coné do Sesc no Pantanal a partir de grafites nos muros da 
unidade. A iniciativa teve início nas comemorações de 70 
anos do Sesc e na inauguração do complexo esportivo e par-
que aquático em setembro. O primeiro artista a realizar uma 
intervenção foi Yuri Lima. Posteriormente, na semana de co-
memoração do centenário de Manoel de Barros, a artista Lua 
Brandão criou um grafite em homenagem ao poeta. Foram 
organizadas também duas oficinas de pintura, e as interven-
ções continuaram com artistas de estilos diferentes até que 
todo o muro que contorna a unidade fosse preenchido.

O Sesc Casa do Artesão, 
em Cuiabá (MT), recebeu 

em dezembro a exposição 
Waurá, com peças e 

artefatos da etnia indígena 
homônima, que está 

presente no território do 
Parque Nacional do Xingu 

há pelo menos mil anos. 
Paralelamente à exposição, 
foram ministradas oficinas 

para o público escolar.

ATELIÊ ABERTO À COMUNIDADE  
PROMOVE TROCA DE IDEIAS ENTRE 
ARTISTA E PÚBLICO
Entre março e abril, o Sesc em Alagoas promoveu a 11a 
edição do Ateliê Aberto à Comunidade. O curso gratuito 
teve três módulos bimestrais com teoria e prática, e nele 
foi feito um roteiro das experiências dos estudos e pro-
duções da ilustradora e artista Myrna Maracajá. A capa-
citação foi direcionada a pré-adolescentes, adolescentes 
e adultos que já desenhavam e que estavam interessados 
em pesquisar e exercitar os conhecimentos em desenho 
sobre a linha. Com esse tema, o curso abordou desde 
as pinturas rupestres até as obras de artistas como Paul 
Klee, Saul Steinberg e Basquiat. O projeto teve como ob-
jetivo fomentar a interação e o aprendizado entre artistas 
e pessoas da comunidade, com a troca de experiências e 
um ateliê coletivo de artes visuais.

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   88 07/06/17   13:42



89     REALIZAÇÕES SESC 2016

Cultura

DIVERSIDADE
MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS 
PASSA POR 28 CIDADES
Em sua 18a edição, a Mostra Sesc Cariri de Culturas, que 
aconteceu em novembro, teve um público de 327.149 
pessoas. Para os artistas da região, trata-se de uma for-
ma de fortalecer as múltiplas linguagens artísticas, bem 
como promover o intercâmbio entre artistas de diferen-
tes regiões do país. Neste ano, a mostra passou por 28 
cidades e contou com 71 grupos, sendo 29 do Ceará. 
Durante cinco dias, eles realizaram apresentações de li-
teratura, música e tradição, além de artes visuais, audio-
visual e artes cênicas.

PROJETO CENAS REGIONAIS
Em junho, o projeto Cenas Regionais, do Espaço Cultural 
Escola Sesc, no Rio de Janeiro, promoveu atividades como 
a exposição Memórias do Teatro Paraibano, com fotos, tex-
tos e documentos que contam a história da Cia. Oxente de 
Atividades Culturais (PB) e a vida e obra da dramaturga 
Lourdes Ramalho. A oficina Danças Folclóricas e sua Uti-
lização no Teatro, oferecida para artistas de teatro, profes-
sores de dança e bailarinos populares, trabalhou as danças 
folclóricas do Nordeste, principalmente os cocos de roda, 
xaxado, ciranda, cavalo marinho, xote, baião, forró, dança 
do camaleão e araruna, e quadrilha junina. Além disso, fo-
ram encenados os espetáculos Anáguas, com a Cia. Oxente 
de Atividades Culturais (PB), e O menino que visitou a lua, 
com Azimute Arte e Entretenimento (DF).

SESC EM SANTA CATARINA LANÇA 
NOVA FERRAMENTA DE CURADORIA  
E SELEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO 
Em parceria com a Alquimídia Tecnologia e a Associação 
Cultural Ganesha Digital, o Sesc em Santa Catarina lan-
çou a Plataforma IDCult/Sesc, para cadastro de propostas 
culturais. Entre outubro e novembro, a ferramenta recebeu 
3.838 inscrições de projetos, de todo o Brasil e de outros 
países, nas áreas de teatro, dança, circo, música, literatura, 
artes visuais e audiovisual. O objetivo é compor um banco 
de dados, que será consultado para a elaboração da progra-

mação de Cultura das unidades. As propostas cadastradas 
também farão parte dos processos de curadoria dos circui-
tos estaduais da instituição, como Baú de Histórias, Circui-
to Sesc de Música, EmCenaCatarina e os circuitos organi-
zados pela Rede Sesc de Teatros. 

SESC PANTANAL COMEMORA  
SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, 
20 de novembro, o Sesc no Pantanal promoveu, entre os 
dias 17 e 19, a Semana da Consciência Negra, que buscou 
homenagear, provocar o debate, mobilizar a sociedade e 
ressaltar a importância da cultura e do povo africanos na 
formação da identidade brasileira. As atividades incluíram 
exposição de livros, oficina de expressão corporal, espe-
táculos de dança e feiras. Com parte da programação em 
uma escola pública dentro de uma comunidade quilombola 
e outra parte na unidade Poconé do Sesc no Pantanal, o 
projeto conscientizou os participantes sobre a história dos 
negros no Brasil, além de destacar a arte afro-brasileira.

SESC ARTE DE RUA INTEGRA  
LINGUAGENS ARTÍSTICAS
O Parque dos Bilhares, em Manaus (AM), recebeu em maio 
uma mostra de artes urbanas que incorporou diversas lin-
guagens artísticas. A Sesc Arte de Rua reuniu 480 partici-
pantes que conheceram melhor as artes urbanas, debate-
ram sobre a utilização e apreciação do espetáculo de rua e 
vivenciaram o intercâmbio cultural entre as linguagens do 
teatro, da dança, da música e das artes plásticas.

SESC E UDESC ASSINAM  
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO  
TÉCNICO-CIENTÍFICA E ARTÍSTICA
O Sesc e a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 
assinaram, em julho, um convênio de cooperação técnico-
-científica e artística nas áreas de extensão e cultura. Ele tem 
como objetivo a realização de projetos de circulação da pro-
dução cênica e musical dos docentes e acadêmicos da Udesc 
e de projetos conjuntos de formação artística por meio de 
cursos, workshops e seminários pelo estado catarinense. 
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SESC PANTANAL PROMOVE  
SEMANA DO FOLCLORE
A fim de demonstrar a importância do folclore para a cul-
tura brasileira, o Sesc no Pantanal preparou uma semana 
de atividades em agosto, com intervenções artísticas e ofi-
cinas. A programação da Semana do Folclore passou pelas 
unidades Poconé e Hotel Sesc Porto Cercado, do Sesc no 
Pantanal, e também por praças, escolas e centros comuni-
tários da cidade, e chamou atenção para o folclore da re-
gião, com rodas de conversa e contação de mitos e lendas 
do rio Cuiabá e histórias para boi dormir, por exemplo, 
valorizando contos, mitos e costumes locais. O evento re-
uniu 700 pessoas. 

ABRIL CULTURAL SESC GANHA  
QUARTA EDIÇÃO EM FARROUPILHA 
A quarta edição do Abril Cultural Sesc reuniu aproxima-
damente 18 mil pessoas em Farroupilha (RS). Foram mais 
de 20 atividades em 18 dias de evento, que incluíram es-
petáculos de dança, teatro e música, assim como exposi-
ções de artes visuais e oficinas artísticas. 

PROJETO SOCIAL DA ESCOLA SESC DE 
ENSINO MÉDIO REALIZA ATIVIDADES 
EM COMUNIDADE CARIOCA
O Projeto Social é uma ação do Espaço Cultural Escola 
Sesc para integrar alunos da Escola Sesc de Ensino Mé-
dio, no Rio de Janeiro, com o ambiente onde vão morar. 
Esses estudantes chegam de diferentes lugares do Brasil 
e se encontram no bairro de Jacarepaguá. Para que eles 
entrem em contato com a arte e com os cariocas, o pro-
jeto — parceria com a ONG Cultura Urbana e a Gerência 
de Cultura da escola —, promoveu uma série de ações na 
comunidade de Curupaiti, que fica próxima à escola. Um 
grupo cuidou da circulação da Bicicloteca e fez a doação de 
livros, enquanto os jovens do laboratório de grafite reali-
zaram uma intervenção artística na fachada da ONG e nos 
canteiros de uma praça, e o laboratório de Moda Ética fez 
a apresentação da Bike Brechó, distribuição de roupas e 
um desfile dançante com o grupo de dança da escola. O 
Projeto Social envolveu 305 alunos da Escola Sesc e de 
comunidades próximas, além de 37 orientadores. 

A exposição coletiva em 
grafite Quantas Cidades 
Há em Nós? aconteceu 

de julho a outubro na 
praça ao lado do Centro 

de Atividades do Sesc 
Palmas (TO). Ela faz 

parte do projeto Arte 
ao Cubo, e os autores 

são integrantes do 
Coletivo Rua Crew, 

de Palmas (TO).
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CONSELHEIRO VIVO
Em março, o Sesc em Quixeramobim (CE) recebeu a 12a 
edição do Conselheiro Vivo, um movimento cultural de-
dicado à preservação da memória histórica de Antônio Vi-
cente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. O evento foi 
gratuito e organizado pelo Sesc em parceria com o gover-
no do estado do Ceará, a ONG Iphanaq e a prefeitura de 
Quixeramobim. Como parte da programação, foram feitas 
ações culturais pelo Sesc Ler, como lançamento de livro, 
apresentações artísticas, exposições, cortejo, oficinas de li-
teratura de cordel, bate-papo com a escritora e jornalista 
Luciana Savaget, recital de poesia, seminário sobre a histó-
ria e a memória de Antônio Conselheiro e visitação e con-
tação de história na Biblioteca Sesc Antônio Conselheiro. 
A edição, que reuniu quase 12 mil pessoas, contou ainda 
com a Tenda Sesc, na praça da Matriz de Santo Antônio, em 
que foram feitas apresentações artísticas e oficinas de artes.

SESC NA BAHIA COMEMORA  
TRÍDUO DE SANTO ANTÔNIO  
PELO 11O ANO CONSECUTIVO
Para homenagear o santo mais popular do Brasil, conhecido 
por ser o padroeiro dos pobres e santo casamenteiro, o Sesc 
na Bahia celebrou, no Teatro Sesc Senac Pelourinho, em Sal-
vador (BA), pelo 11o ano consecutivo, o Tríduo de Santo An-
tônio. A festa contou com atividades típicas da tradição cultu-
ral-religiosa do período junino, e os três dias de reza cantada 
em junho foram conduzidos pelo grupo Ambiente Brasileiro, 
com apresentação artística do Trio Nordestino Celo Costa.

REDE SESC DE CINEMA  
E DE ARTES VISUAIS 
Sete filmes produzidos na Região Sul do país e sete exposi-
ções de artistas visuais residentes em Santa Catarina entra-
ram na programação cultural do Sesc no estado em 2016. Os 
filmes selecionados pela Rede Sesc de Cinema serão exibidos 
gratuitamente por dois anos. São eles: o longa-metragem Até 
que a Sbórnia nos separe, de Otto Guerra e Ennio Torresan (RS), 
e os curtas-metragens Menina bonita do laço de fita, de Diego 
Lopes e Claudio Bitencourt (PR), Nham-nham: a criatura, de 
Lucas de Barros (SC), Garoto barba, de Christopher Faust 
(PR), MMM — a montanha do meio do mundo, de Olga Nenevê 
e Marlon de Toledo (PR), O segredo da família Urso, de Cíntia 
Domit Bittar (SC), e A fábrica, de Aly Muritiba (PR).

Para o projeto Espaços Visuais — Rede Sesc de Galerias 2016, 
foram selecionadas as exposições: (Des)montar Paisagens, 
de Fernando Weber (Palhoça/SC), Dois em Casa, de Jéssica 
Luz (Araranguá/SC), Epifânicas, de Clara Fernandes (Floria-
nópolis/SC), Experimentação 3, mostra coletiva (Criciúma/
SC), Máquinas do Abismo, de Rogério Negrão (Joinville/SC), 
Sob o Corpo, Sobre a Terra, de Dante Acosta (Florianópolis/
SC), e Tudo que Sei Sobre Ela Cabe Aqui, de Sarah Uriarte 
(Itajaí/SC). As mostras temporárias circularam ao longo do 
ano pelas galerias do Sesc em Joinville, Jaraguá do Sul, São 
Bento do Sul, Chapecó, Lages, Itajaí e Joaçaba (SC).

PROJETO PERCURSOS URBANOS 
A unidade Centro de Pesquisa e Formação do Sesc em São 
Paulo promoveu, durante todo o ano, o projeto Percursos 
Urbanos, um olhar sobre a cidade de São Paulo do século 20, 
vivenciada em seus espaços e em contextos de produção cul-
tural dos mais variados, tendo como enfoque as produções 
ecléticas, modernas e/ou vanguardistas, bem como o conví-
vio entre elas. Durante o passeio, o público fez visitas, trocas 
de experiências e saberes e práticas na cidade. Destaque para 
o percurso Cartografias Literárias da São Paulo Negra, com 
Daniela Ortega, Fernanda Miranda e João Correia Filho, Per-
cursos pela Arquitetura e Cultura Urbana na São Paulo do 
Século XX, com Diego Matos e Sabrina Fontenele, A Morte e 
o Território na Cidade de São Paulo, com Renato Cymbalista.

SESC NO RIO GRANDE  
DO NORTE ORGANIZA SÉRIE  
DE AÇÕES CULTURAIS 
De agosto a setembro, o público dos municípios de Na-
tal, Macaíba, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova 
Cruz (RN) teve acesso a um leque de opções culturais gra-
ças à Mostra Sesc de Arte e Cultura. Artes plásticas e cêni-
cas, cinema, literatura, música, cultura popular e atividades 
formativas compuseram o cenário cultural no período em 
que se comemora o Dia do Folclore. Um dos destaques foi 
a segunda Mostra Sesc de Cinema Potiguar, que estimulou 
mais uma vez a produção audiovisual do Rio Grande do 
Norte. O projeto selecionou oito curtas-metragens produ-
zidos por potiguares, todos eles exibidos em programações 
realizadas dentro da Mostra Sesc de Arte e Cultura. Os 
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autores receberam premiações em dinheiro e tiveram suas 
obras exibidas em unidades Sesc e eventos da instituição 
por todo o estado. Na cerimônia de lançamento, que acon-
teceu em agosto no Sesc Cidade Alta, também foram pre-
miados com troféus os melhores em sete categorias.

Já na área de literatura, o Sesc no Rio Grande do Norte par-
ticipou, pelo quinto ano, do Festival Literário de Pipa, o 
Flipipa. A programação levada pela instituição totalizou 17 
bate-papos com autores, 18 contações de histórias, três apre-
sentações musicais de artistas potiguares, 29 exibições de 
filmes pelo CineSesc, cinco mesas de autógrafos, um painel 
colaborativo, um bate-papo informativo sobre o evento, 14 
intervenções poéticas/literárias e um cortejo cultural, além 
de oito oficinas preparatórias que antecederam o evento, to-
talizando 97 ações. Destaque para a inédita participação do 
Sesc na tenda dos autores por meio da Ação Sesc de Literatu-
ra, com nomes como o carioca Gregório Duvivier e a mineira 
Ana Bolena. Ainda na praia de Pipa, a instituição apoiou, 
novamente, o Sesc Bossa & Jazz, oferecendo oficinas forma-
tivas, aliando música e consciência ambiental.

Outro ponto alto da Mostra Sesc de Arte e Cultura foi o 
encerramento: um Sábado Cultural no Sesc Cidade Alta, 
em Natal. Cerca de 2.200 pessoas de todas as idades lota-
ram a área verde da unidade para assistir a peças teatrais 
locais e nacionais, circo e apresentações de hip hop entre 
outras atividades. O encerramento foi feito com um corte-
jo cultural em direção ao bairro histórico da Ribeira. 

PROJETO APRESENTA  
AS CULTURAS DO POVO REFUGIADO
No contexto das ações relacionadas ao acolhimento e ao co-
tidiano das pessoas refugiadas no Brasil, o encontro Sarau 
dos Refugiados trouxe realidades, fragmentos artísticos e 
manifestações das culturas de várias nacionalidades, com-
partilhando com o público, de modo poético, a condição da 
vida em refúgio. A iniciativa aconteceu entre maio e dezem-
bro, nas unidades Campo Limpo, Pompeia, Registro, São 
José dos Campos, Sorocaba e Osasco, em São Paulo.

RODA DE CONVERSA PERCORRE  
UNIDADES DO SESC EM MINAS GERAIS
A Roda de Conversa é um espaço democrático de troca de 
ideias destinado a conversas e dedicado à escuta. A inicia-
tiva, promovida pelo Sesc em Minas Gerais, busca levantar 
discussões e propor relações que sejam comuns em todo o 
estado. Ela se desenvolve em duas etapas: durante a curado-
ria temática são estabelecidos eixos para serem trabalhados 
ao longo do ano. Os temas podem ser desenvolvidos em duas 
atividades: roda de conversa e oficinas. Na etapa de curadoria 
das edições, a unidade escolhe um recorte dentro dos eixos 
elaborados, e estabelece como será cada edição. No primeiro 
semestre, as rodas aconteceram em diversos municípios e na 
capital, reunindo um público de mais de mil pessoas.

Ações culturais no Sesc no Rio Grande do Norte. Foto: Sesc no Rio Grande do Norte

INDÍGENAS KARIRI-XOCÓ DIVULGAM 
SUAS TRADIÇÕES EM SÃO PAULO
Entre agosto e setembro, durante a Bienal do Livro, em 
São Paulo, o Sesc promoveu ações de valorização da cul-
tura indígena do Nordeste brasileiro ao levar seis indí-
genas de Porto Real do Colégio (AL) para apresentarem 
o Toré, dança e cantos tradicionais, e para contarem his-
tórias da comunidade Kariri-Xocó. Usando uma lingua-
gem performática, seus instrumentos musicais originais, 
trajes e pinturas típicas, os indígenas promoveram suas 
culturas nas unidades São Caetano, Consolação, Regis-
tro e Santos (SP).
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P.E.R.I.F.É.R.I.C.O NO RIO DE JANEIRO
O projeto P.E.R.I.F.É.R.I.C.O. é um encontro de artes e 
cultura voltado para manifestações, obras, artistas e gru-
pos à margem do mercado cultural, desenvolvido pela 
equipe do Espaço Cultural Escola Sesc, no Rio de Janeiro. 
A proposta é realizar intercâmbios, residências, cursos, 
lançamentos de publicações e apresentações artísticas. 
A edição de 2016, em outubro, trouxe os espetáculos de 
teatro Vulcão, com a Caixa Cênica (SE), Mi nombre es 23, 
com a Cia. Gestus (Peru), Eles não usam tênis Naique, com 
a Cia. Marginal (RJ), Muerte, resurrección y muerte, com o 
Teatro Experimental Fontibón — TEF (Colômbia), Cidade 

correria, com o Coletivo Bonobando (RJ), Alfonsina, com o 
grupo Espuma Bruma (Argentina) e Benedita, com a Cia. 
Sino (BA).

A música também foi contemplada com o show Enquanto 

Espera, com Alex Sant’Anna e banda (SE), e Na Vitrola — 
Baile Musical: Feminine Hi Fi (SP) e Tata Ogan (RJ), Dis-
cotecário Tuta – Vinil é Arte (MG), Coletivo Quermesse 
(RJ), e Elpp Aravena (Chile).

O evento ainda contou com palestras, mesa-redonda, lei-
tura encenada, lançamento de livro e da publicação que 
leva o nome do projeto, mostras de arte, performances, 
oficinas, e residências em artes cênicas, visuais e música. 
Ao final dos trabalhos, aconteceu a Feira-Festa de Encer-
ramento do P.E.R.I.F.É.R.I.C.O.
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O Sesc entende o Lazer como um meio de manter o 

equilíbrio entre saúde física e mental. Por isso, promove 

atividades esportivas, recreativas e turísticas em centros 

de lazer e meios de hospedagem em todo o país.

Lazer
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Programa de Formação  
de Atletas em Pernambuco.  
Foto: Sesc em Pernambuco

ESPORTE

PROGRAMA DE FORMAÇÃO  
DE ATLETAS ESTIMULA JOVENS  
NO FUTEBOL E NA NATAÇÃO    
O Sesc em Pernambuco incentiva a participação de equi-
pes de diferentes modalidades em competições de médio 
e grande portes, dentro e fora do estado. No futebol, a ins-
tituição atende 700 jovens de 7 a 17 anos. Desses, 84 são 
atletas e participaram de 41 competições ao longo de 2016. 
Formando nove times na capital e no interior do estado, 
o Programa de Formação de Atletas contemplou o desen-
volvimento de 68 turmas, entre futebol de campo, futebol 
society, o beach soccer e o futsal. Já na natação, foram 4.622 
alunos entre 3 e 70 anos. Desses, 104 já eram atletas e par-
ticiparam de 30 competições de janeiro a novembro. Um 
dos prêmios importantes conquistados foi o bicampeonato 
do Circuito Pernambucano de Natação Master 2016, envol-
vendo as unidades do Sesc Piedade, Garanhuns e Goiana. 
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ESCOLA SESC É VICE-CAMPEÃ GERAL 
DOS JOGOS ESCOLARES TV SERGIPE
A Escola Sesc foi a vice-campeã geral dos Jogos Escola-
res TV Sergipe, em maio. Os alunos superaram todas as 
expectativas, e a equipe do Sesc participou das modalida-
des Atletismo, Para-Atletismo e Para-Natação, obtendo 
100% de aproveitamento e ganhando 21 medalhas. Os 
atletas também conquistaram a posição de vice-cam-
peões no Atletismo e no Para-Atletismo, nas categorias 
Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil adaptado (15 a 19 anos), 
respectivamente.

FINS DE SEMANA REPLETOS  
DE AÇÕES ESPORTIVAS 
Durante todo o ano, o Sesc em Pernambuco realizou em 
suas unidades uma série de ações ligadas ao esporte e ao 
lazer. Nos fins de semana, aconteceram campeonatos de fu-
tebol de campo, futebol society, futsal, voleibol e handebol, 
que dinamizaram o uso dos espaços esportivos, atraindo 
um maior número de frequentadores dessas áreas aos do-
mingos. A comunidade no entorno foi estimulada a se en-
volver mais nos eventos físico-esportivos, em especial em 
datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Dia do Comerciário e feriados, por exemplo, totalizando 
6.519 participantes.

CAMPO OFICIAL DE TREINAMENTO  
DE VENDA NOVA RECEBE EVENTOS 
ESPORTIVOS
O Campo Oficial de Treinamento do Sesc Venda Nova 
(MG) recebeu três grandes atividades esportivas ao lon-
go do ano. O local foi palco de partidas do Campeonato 
Mineiro de Futebol Americano, de jogos da Taça BH de 
Futebol sub-17 e foi utilizado como campo de treinamen-
to por seleções olímpicas de futebol feminino e masculino 
que jogaram em Belo Horizonte durante as Olimpíadas 
do Rio 2016. 

Jogos Escolares TV Sergipe, em Aracaju (SE). Foto: Sesc em Sergipe Futsal Sesc no Ceará. Foto: Junior Panela

FUTSAL SESC IMPULSIONA  
O ESPORTE E A EDUCAÇÃO 
Ao longo do ano, o Futsal Sesc no Ceará teve aulas sema-
nais e atendeu 1.700 crianças e jovens alunos de escolas 
públicas, com idade entre 8 e 17 anos. Além disso, os inte-
grantes participaram dos campeonatos anuais do calendá-
rio do futsal cearense, e de seletivas para as seleções sub-9, 
11, 13, 15, 17 e 20. Há dez anos, o projeto colabora para a 
formação desses jovens no esporte e na educação, propor-
cionando bolsas de estudo gratuitas por meio de parcerias 
com instituições de ensino particulares. O projeto incentiva 
a prática do esporte e a inclusão social entre crianças e ado-
lescentes de famílias de baixa renda. Atualmente, há nove 
núcleos em Fortaleza e dez no interior. 
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10a Copa Brasília de Futsal tem parceria com a Rede Globo
A abertura oficial da 10a Copa Brasília de Futsal aconteceu 
em 17 de setembro, e os jogos seguiram até 19 de novem-
bro, totalizando 61 partidas. O torneio é considerado a 
maior competição de futsal do Distrito Federal, voltada para 
equipes de futebol de salão formadas pelas unidades do Sesc 
no Distrito Federal. Seu propósito é integrar as comunida-
des, por meio do estímulo e da prática do futsal na categoria 
adulto. As equipes vencedoras, além do melhor artilheiro 
e do goleiro menos vazado de cada categoria, receberam 
premiação em forma de troféus e medalhas. Em 2016, as 
partidas aconteceram no Sesc Ceilândia e nos ginásios de 
Sobradinho, Brazlândia e Cruzeiro. O encerramento oficial 
dos jogos teve transmissão ao vivo pela TV Globo.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO  
DE ATLETAS ESTIMULA JOVENS NO 
FUTEBOL E NA NATAÇÃO
O Sesc em Pernambuco incentiva a participação de equi-
pes de diferentes modalidades em competições de médio 
e grande portes, dentro e fora do estado. No futebol, a 
instituição atende 700 jovens de 7 a 17 anos. Desses, 84 
são atletas e participaram de 41 competições ao longo de 
2016. Formando nove times na capital e no interior do 
estado, o Programa de Formação de Atletas contemplou 
o desenvolvimento de 68 turmas, entre futebol de campo, 
futebol society, o beach soccer e o futsal. Já na natação, 
foram 4.622 alunos entre 3 e 70 anos. Desses, 104 já eram 
atletas e participaram de 30 competições de janeiro a no-
vembro. Um dos prêmios importantes conquistados foi 
o bicampeonato do Circuito Pernambucano de Natação 
Master 2016, envolvendo as unidades do Sesc Piedade, 
Garanhuns e Goiana. 

Move Brasil/Dia do Desafio

Dia do Desafio tem sua  
22a edição em todo o país 
Realizado paralelamente em várias partes do mun-

do em 25 de maio, o Dia do Desafio propõe que as 

pessoas interrompam suas atividades rotineiras e 

pratiquem, por pelo menos 15 minutos consecuti-

vos, qualquer tipo de atividade física. A ação acon-

tece em forma de competição entre duas cidades. O 

município que mobilizar mais pessoas em relação 

ao número oficial de habitantes vence. No Brasil 

a ação existe desde 1995 e procura incentivar as 

pessoas a praticar mais atividades físicas e esportes 

regularmente. Em 2002, o Sesc São Paulo tornou-

-se responsável pela coordenação da campanha na 

América, buscando ampliar parcerias com institui-

ções públicas e privadas e entidades do terceiro 

setor. Com o lema Você se Mexe e o Mundo Mexe 

Junto, a 22a edição do Dia do Desafio contou com a 

participação de 20 países, 3.697 cidades e mais de 

48 milhões de participantes no continente america-

no. Em todo o país, 21 estados e 1.894 cidades se 

engajaram na campanha e, apenas no estado de São 

Paulo, foram 544 cidades. 

Como preparação para o Dia do Desafio, em abril, no 

Ceará, as unidades de Fortaleza, Sobral, Iguatu, Cra-

to e Juazeiro do Norte participaram do Dia Fitness. 

O evento gratuito ofereceu ginástica e treinamen-

to funcional aos alunos do Sesc com idade mínima 

de 13 anos e à comunidade em geral. Com o tema 

MoveMente, o projeto aconteceu em todos os muni-

cípios simultaneamente, contou com a participação 

de 2.300 pessoas.

Já no Sesc no Amazonas, o Dia do Desafio foi voltado 

para os esportes adaptados para a inclusão social, e 

mobilizou 339.880 pessoas em Manaus e em outros 

sete municípios. A ação iniciou três semanas antes 

do evento, com o projeto Sentindo na Pele, em que 

funcionários do Sesc trabalharam durante horas com 

a mobilidade reduzida em cadeiras de rodas, com o 

braço enfaixado ou com venda nos olhos. Na capital, 

os participantes puderam praticar esportes adapta-

dos, como vôlei sentado, basquete em cadeira de 

rodas, futebol de 5 e bocha.
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No Paraná, foram 299 cidades compartilhan-

do a ação, atraindo grande atenção do público: 

4.262.697 milhões de pessoas foram registradas 

no evento. O número corresponde a 44,67% da po-

pulação das cidades inscritas. Essa foi a 20a edição 

que aconteceu no estado. 

Campanha Move Brasil  
mobiliza o Brasil e outros  
países da América Latina
O objetivo da campanha Move Brasil era aumentar 

o número de brasileiros praticantes de esportes e 

atividades físicas. Para cumprir sua missão, a cam-

panha orientou-se por quatro eixos: a realização de 

pesquisas para entender os níveis de prática dos 

brasileiros, o estabelecimento de parcerias em di-

ferentes setores e campos de atuação, o desenvol-

vimento de uma estratégia de marketing integrada 

e a realização de atividades e eventos ao longo do 

período de sua vigência. 

O projeto, iniciado em 2012, foi concluído em 2016, 

momento de expansão da iniciativa pela América La-

tina graças ao apoio da International Sports and Cul-

ture Association (Isca). Foram realizadas campanhas 

em países como Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, 

México, Nicarágua, Peru, República Dominicana, Uru-

guai e Venezuela. No Brasil, além das unidades do 

Sesc nos estados, aderiram como parceiros Secreta-

rias Municipais de Esportes, Ministério do Esporte, 

Ministério da Saúde, universidades e ONGs.

Em maio, a orla de João Pessoa (PB) foi palco da XIV 

Corrida da Infantaria/Minimaratona Sesc e da Tra-

vessia Batalha Naval do Riachuelo. Parte da campa-

nha Move Brasil, a corrida é organizada pelo Sesc na 

Paraíba e pelo Exército Brasileiro, por meio do 15o 

Batalhão de Infantaria Motorizado. Já a travessia é 

uma parceria entre o Sesc e a Marinha do Brasil. Os 

eventos são certificados e contam com o apoio da 

Federação Paraibana de Atletismo. Os 3.700 atletas 

participaram da caminhada de 5 km, das corridas de 

1,5 km e 10 km, ou do passeio ciclístico de 20 km. A 

travessia teve um percurso de 2 km. 

Em novembro, a unidade Sesc de Pompeia (SP) pro-

moveu a Semana Move, principal ação da campanha, 

que consiste em uma série de atividades de incen-

tivo à prática físico-esportiva. Já em dezembro, com 

objetivo de celebrar o encerramento da campanha, 

foi realizado também o Seminário Internacional 

Move Brasil: o Desafio de Mover Pessoas, reunindo 

representantes de instituições públicas, privadas 

e movedores (multiplicadores da campanha) para 

compartilhar boas práticas e discutir temas ligados à 

gestão de equipamentos esportivos de lazer, capta-

ção de recursos, atuação em rede, comunicação nas 

redes sociais, além de abrigar o encontro de difusão 

do programa Youthon The Move. Com apoio da Isca, o 

seminário contou com a participação de profissionais 

brasileiros e estrangeiros de 11 países.

Em Sergipe, a Semana Move aconteceu entre 22 e 26 

de novembro, em espaços abertos e de fácil acesso 

ao público, e contou com uma programação diversifi-

cada com prática de corrida, aulão de ginástica, pas-

seio ciclístico noturno e o Arena Sesc, com diversas 

modalidades esportivas na praia.

No Maranhão, em dezembro, aconteceram competi-

ções de meia maratona em diferentes formatos: ca-

minhada com percurso de 3 km; categorias especiais 

para pessoas com deficiência e para idosos; corrida 

com distância de 21 km com revezamento em duplas 

ou quartetos e 5,25 km para categorias individuais 

tanto no masculino como no feminino. Foram, ao todo, 

16 categorias, contemplando 790 participantes. 

Araguaína (TO) organizou o Festival de Natação em 

outubro, com cerca de 120 alunos das turmas de 

natação bebê e natação infantil. Sem caráter com-

petitivo, o evento premiou a todos com medalhas 

de participação, sendo mais uma ação da campanha 

Move Brasil. O Centro de Atividades do Sesc Palmas 

(TO) recebeu, em novembro, a mesma atividade 

para crianças e adolescentes de 3 a 15 anos. Ain-

da em Tocantins, mais de 500 pessoas prestigiaram 

o XI FestSesc de Judô, festival de judô do projeto 

Carrossel, em setembro, na quadra poliesportiva 
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do Tênis Sesc, em Palmas. O evento, também parte 

da campanha, envolveu os integrantes do projeto, 

além de estudantes de outras instituições da capi-

tal, e foi uma parceria com a Federação de Judô do 

Estado do Tocantins (Fejet). 

Na região Norte, o Sesc em Roraima também 

apoiou a campanha nacional com uma programa-

ção gratuita e diversificada. No Acre, em março, 

cerca de 500 pessoas participaram da campanha 

no município de Plácido de Castro. Na praça princi-

pal da cidade, foram oferecidas à população ativi-

dades como dança, zumba, ginástica, aulas livres e 

brincadeiras, além de ações de educação, saúde e 

acessibilidade. Depois, de julho a novembro, foram 

sete edições da campanha em comunidades do Rio 

Branco. Entre as atividades, estavam corrida, tor-

neio de futsal, voleibol, recreação com brinquedos 

infláveis e pula-pula, jogos tradicionais e brinque-

dos cantados, miniaula de yoga e de ginástica la-

boral, aulão de dança, pintura facial, contação de 

histórias, BiblioSesc e atendimentos de saúde. O 

evento no estado contou com parceiros como a Fe-

deração de Triathlon, a Fundação Elias Mansour e a 

Secretaria Municipal de Esportes.

25 HORAS NADANDO  
CHEGA À 23a EDIÇÃO
Considerada uma das competições de natação mais tradi-
cionais do Distrito Federal, a disputa é uma parceria entre 
o Sesc e a UnB. Cerca de 1.200 nadadores, entre crianças, 
adultos, idosos e pacientes da Rede Sarah de Hospitais de 
Reabilitação participaram do evento. Foram oito raias aber-
tas para 150 nadadores em cada uma, além de uma raia 
especial para crianças de instituições que desenvolvem 
trabalhos sociais, como organizações não governamentais 
e orfanatos. A competição, que aconteceu no Centro Olím-
pico da UnB, reuniu amantes da natação de clubes, asso-
ciações, escolas e academias do Distrito Federal. Venceu a 
prova a equipe que, ao final das 25 horas de revezamento, 
somou a maior distância percorrida. A ação 25 Horas Na-
dando estimula a prática do esporte e o convívio social de 
pessoas de diferentes faixas etárias e grupos de nadadores.

NATAÇÃO ADAPTADA  
PARA DEFICIENTES 
Em 2016, o Sesc no Amazonas ofereceu uma turma de Na-
tação Adaptada para alunos cadeirantes, com síndrome de 
Down, com autismo, com deficiência visual e auditiva e com 
outras restrições físicas. Os benefícios são cognitivos, psico-
lógicos, sociais e terapêuticos. Para incentivar a inclusão so-
cial, os alunos participam semestralmente de festivais inter-
nos de natação com todos os estudantes da escolinha do Sesc.

FESTIVAL DE NATAÇÃO INCENTIVA A 
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
O Festival de Natação do Sesc na Paraíba acontece anual-
mente no Paraíso Ecológico do Sesc Gravatá, com a par-
ticipação de crianças e jovens de 5 a 17 anos de toda a 
região metropolitana de João Pessoa. Os 120 atletas dis-
putaram em maio competições em quatro estilos de nado. 
Como a unidade desenvolve ações voltadas em prol do 
meio ambiente, o festival também despertou a conscien-
tização ambiental.

Dia do Desafio no Maranhão. Foto: Sesc no Maranhão
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PROGRAMA DE ATIVIDADES  
AQUÁTICAS EM SÃO PAULO
O Sesc em São Paulo tem um extenso Programa de Atividades 
Aquáticas. Ao longo do ano, as atividades receberam 40 mil 
alunos, em 26 unidades e com cursos permanentes de Práti-
cas Aquáticas e Hidroginástica. Um dos eventos foi o Festival 
de Práticas Aquáticas. Nele, profissionais especializados pro-
moveram a segurança na água, a convivência entre alunos e 
o condicionamento físico. Nos meses de março, abril, junho, 
outubro e novembro, os frequentadores da unidade Araraqua-
ra, Campinas, Consolação, Santana, Santo André e São José 
dos Campos (SP) foram contemplados. Já em fevereiro e ju-
nho, aconteceu o duathlon, competição de corrida e natação, 
nas unidades de Consolação e Ribeirão Preto. Mais de 600 
pessoas de diversas faixas etárias, começando por 3 anos, se 
inscreveram.

SESC SC PROMOVE  
CAMINHADA CONTEMPLATIVA
A competitividade das corridas de rua deu lugar a expe-
riências prazerosas de praticar atividade física em meio à 
natureza com toda a família no Circuito Sesc de Caminha-
das na Natureza, em Santa Catarina. A proposta democra-
tizou o acesso a práticas não competitivas de lazer ativo, 
dando destaque às belezas naturais do estado, e criou a 
oportunidade do contato dos caminhantes com as comu-
nidades rurais e suas diferentes culturas. Um exemplo foi 
a etapa de Florianópolis, que levou as pessoas a conhecer 
a Zona Rural e as praias da porção sudeste-sul da ilha, no 
bairro Pântano do Sul. O trajeto lembrou a história da co-
lonização da ilha e celebrou a cultura da pesca e a vida no 
campo ligada ao mar. Ao todo, foram 15 etapas realizadas 
em todas as regiões, com 3.436 participantes, que pude-
ram se exercitar e curtir as lindas paisagens do estado.

CIRCUITO SESC DE  
CORRIDAS EM SÃO PAULO 
Ao longo de 2016, o Sesc em São Paulo realizou em diferen-
tes cidades do estado o Circuito Sesc de Corridas. Foram 15 
etapas e 25 mil pessoas se inscreveram. A proposta era es-
timular a prática esportiva e de atividade física, estimulan-
do o gosto pela corrida de rua e contribuindo para o desen-
volvimento físico dos participantes, além de promover a 
inclusão e a integração de diversos grupos e pessoas. 

MEIA MARATONA SESC DE  
REVEZAMENTO DISTRIBUI R$ 28 MIL 
AOS PRIMEIROS COLOCADOS
Mais de mil corredores amadores se inscreveram para a 
Meia Maratona Sesc de Revezamento, realizada em no-
vembro. O evento, promovido pelo Sesc em Roraima, por 
ser o único na região com essa distância, atraiu não só 
os moradores do estado, mas os vizinhos do Pará e do 
Amazonas e também da Venezuela e da Guiana. Em sua 
quinta edição, a corrida distribuiu medalhas a todos os 
participantes, e os primeiros colocados de cada categoria 
— individual 21 km; dupla 10,5 km (masculina e femi-
nina); revezamento 5 km (masculino, feminino e misto) 
e revezamento comerciário 5 km (masculino, feminino e 
misto) — receberam prêmios em dinheiro.

MAIS DE 20 MIL PESSOAS  
PARTICIPAM DO CIRCUITO SESC DE 
CAMINHADA E CORRIDA DE RUA 
Iniciado há dez anos, o Circuito Sesc de Caminhada e Cor-
rida de Rua leva a todo o estado do Paraná a prática do 
pedestrianismo e incentiva a adoção de um estilo de vida 
fisicamente ativo e mais saudável. Desde então, já foram 
realizadas mais de 200 etapas do evento, que conta com 
provas de corrida de 5 km e 10 km, além da caminhada da 
família, de 4 km. As 22 etapas do circuito tiveram 20.631 
participantes e um público estimado em 73.700 pessoas.

CORRIDA E CAMINHADA EM  
CINCO UNIDADES SESC NO CEARÁ 
Realizado há 32 anos no estado, o Circuito Sesc de Cor-
ridas e Caminhada tem por objetivo incentivar a prática 
da atividade física, promovendo a melhoria da qualidade 
de vida entre os cearenses. As atividades aconteceram em 
cinco cidades que têm unidades do Sesc (Juazeiro do Nor-
te, Sobral, Crato, Iguatu e Fortaleza), entre os meses de 
agosto e novembro. A idade mínima para participação foi 
de 16 anos. As etapas realizadas em 2016 contaram com a 
participação de 15 mil pessoas.
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SESC PROMOVE CORRIDA  
E CAMINHADA EM OITO  
CIDADES DA BAHIA
Oito cidades baianas receberam o Circuito Sesc de Corri-
das e Caminhada em julho, setembro, outubro e dezem-
bro: Salvador, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de San-
tana, Paulo Afonso, Barreiras, Santo Antônio de Jesus e 
Ilhéus. Nos dias dos eventos, o Sesc promoveu e difundiu 
a prática da corrida e da caminhada de rua entre comer-
ciários e público em geral, mas também esclareceu os par-
ticipantes sobre os bons hábitos de saúde e de consciên-
cia ambiental para a melhoria de qualidade de vida. Com 
9.112 atendimentos, a ação foi dividida entre corridas de 
5 km e de 10 km, além de caminhada de 3 km.

CLUBE DE CORRIDA DO  
SESC EM SERGIPE PARTICIPA  
DE MEIA MARATONA
Em fevereiro, alunos do Clube de Corrida participaram 
da 2a Meia Maratona de Revezamento do Colégio do Sal-
vador, em Aracaju (SE). A equipe, formada por três quar-
tetos, conquistou o sétimo lugar na categoria Misto. O 
clube foi criado em 2009, e desde então tem difundido 
o trabalho da instituição no cenário esportivo estadual e 
nacional, com participações nas principais provas do país.

MARATONA INTERNACIONAL  
DE FOZ DO IGUAÇU TEM  
RECORDE DE PARTICIPANTES
A nona edição da Maratona Internacional de Foz do Igua-
çu Sesc Paraná recebeu o número recorde de 2.500 atletas 
em uma prova que uniu povos, culturas, esporte e nature-
za. A largada aconteceu ao lado do mirante do Vertedou-
ro da Itaipu Binacional, e a chegada foi dentro do Parque 
Nacional do Iguaçu. A prova foi dividida em diversas cate-
gorias e aberta para atletas de ambos os sexos, com idade 
mínima de 18 anos (no revezamento e corrida 11,5 km), e 
na maratona individual para atletas com mais de 20 anos. 

MARATONINHA SESC INCENTIVA  
A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA  
E A SOLIDARIEDADE
No dia 9 de outubro, a cidade de Barreiras (BA) recebeu a 
Maratoninha Sesc, evento em prol da atividade física na in-
fância. Cento e vinte crianças de 3 a 12 anos foram inscritas 
para as provas — que variavam de 50 m a 1 km — por meio 
da doação de brinquedos novos para quatro entidades sociais. 
A ação esportiva ainda permitiu o reuso de sobras de mate-
riais de eventos anteriores, o que resultou no crescimento 
equilibrado e no aproveitamento eficiente dos recursos. 

Crato, no Ceará, também promoveu esta ação, que acon-
teceu em dezembro, durante a época de férias, e reuniu 
172 crianças em provas com percursos de 50 m, 100 m 
e 200 m. Para participar, o público doou no ato da inscri-
ção um brinquedo novo ou em bom estado a crianças da 
região atendidas pelo programa Mesa Brasil Sesc, estimu-
lando também a solidariedade. 

CORRIDA DE REVEZAMENTO  
GANHA CATEGORIA INFANTIL  
E PROMOVE A INCLUSÃO
A quarta Meia Maratona Sesc de Revezamento foi realiza-
da pela segunda vez em Mossoró (RN), com percurso de  
21 km. A prova contou com a participação de 951 pessoas, 
sendo 850 adultos e 101 crianças, distribuídos nas cate-
gorias comerciários, dependentes, comunidade e infantil, a 
novidade desta edição. A quarta edição da Meia Maratona 
também incluiu pessoas com algum tipo de deficiência vi-
sual e cadeirantes. Os 101 quilos de alimentos não perecí-
veis arrecadados nas inscrições da categoria infantil foram 
distribuídos a uma instituição filantrópica cadastrada no 
programa Mesa Brasil Sesc. 

CICLO SESC VALORIZA  
REGIÕES HISTÓRICAS  
DE CIDADES BRASILEIRAS 
Ao longo do ano, o projeto Ciclo Sesc procurou estimular os 
participantes a conhecer as cidades e explorar o patrimônio 
histórico, arquitetônico e cultural, desvendando curiosida-
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des artísticas e ambientais da região. Cada estado programa 
a ação de forma independente, mas o objetivo é o mesmo: 
aliar esporte e lazer em prol do bem-estar dos brasileiros.

No Rio Grande do Norte, boa parte dos passeios aconteceu 
entre abril e maio (parte da campanha Move Brasil, veja 
boxe) e, ao todo, foram 1.920 participantes. O passeio in-
cluiu atividade física e história. Os 1.586 kg de alimentos 
não perecíveis arrecadados no ato da inscrição foram des-
tinados ao Mesa Brasil Sesc, e os 400 primeiros inscritos 
em cada cidade receberam um kit com boné e camiseta. A 
etapa seguinte aconteceu em setembro, em Natal.

Em Roraima, a atividade aconteceu em setembro, para 
lembrar o Dia Mundial sem Carro, chegando à quarta edi-
ção com mais de 600 ciclistas inscritos. Houve sorteio de 
brindes doados por empresas do segmento esportivo para 
as bicicletas mais personalizadas, cômicas e inovadoras. 
O evento contou com o apoio da Federação do Ciclismo 
de Roraima, campanha Move Brasil e Pedal Roraima, que 
contribuiu com apoio logístico. As inscrições incenti-
varam a doação de um brinquedo para a campanha Um 
Brinquedo, Um Sorriso, projeto que atende comunidades 
indígenas com a doação de brinquedos novos no Natal.

Em outubro, foi a vez de São Luís (MA). O Centro His-
tórico da cidade se transformou em um circuito para um 
passeio de 344 pessoas. O Ciclo Sesc foi comemorativo 
dos 70 anos da instituição, com paradas estratégicas para 
a contemplação dos casarios e monumentos históricos, e 
contou com intervenções lúdicas por meio de grupo de 
teatro. Também em outubro, a cidade de Itumbiara (GO) 
promoveu o passeio ciclístico Nas curvas dos Paranaíba, 
com mais de 200 participantes, entre crianças, adultos e 
idosos. Dentro da programação, os participantes recebe-
ram orientações voltadas à prevenção de doenças e pro-
moção da saúde, kits repositores energéticos e presencia-
ram intervenções lúdicas e sorteio de brindes. 

Nas unidades Santarém, Marabá, Castanhal, Doca e Be-
lém (PA), o Ciclo Sesc abriu a semana Move Brasil, em 
novembro. Em Marabá e Santarém o percurso foi de apro-
ximadamente 5 km. Em Castanhal, o percurso foi de 10 
km, passando por praças, monumentos e avenidas. Já em 
Belém, o percurso foi de 12 km, passando pela Estação 
das Docas, Mercado do Ver-o-Peso, entre outros pontos 

turísticos. Foram arrecadados e repassados ao programa 
Mesa Brasil Sesc 692 kg de alimentos.

SÉTIMA EDIÇÃO DO DIA DO  
PEDAL EM SANTA CATARINA
Cerca de 21 mil pessoas participaram da sétima edição do 
Dia do Pedal Sesc, que aconteceu em 1o de maio. O evento, 
que incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte 
sustentável, celebrou o Dia do Trabalhador com passeios 
ciclísticos em todas as regiões do estado. Em 2016, com 
o tema Descobrindo a Cidade, o Sesc convidou os parti-
cipantes a conhecer os centros, as ruas e as calçadas com 
outro olhar, observando as diferentes nuances que cada 
elemento da cidade esconde. O projeto também abriu es-
paço para outros meios de transporte não motorizados so-
bre rodas, como skates, patins e patinetes. As inscrições 
foram trocadas por quilos de alimentos não perecíveis, 
que foram doados ao Mesa Brasil Sesc.

FESTIVAL BEST TRICKS  
REÚNE FÃS DO SKATE
Setembro foi um mês marcante para os fãs de skate no 
Sesc Universitário, em Goiânia (GO), com o primeiro Fes-
tival Best Trick no estilo livre. Apaixonados pelo esporte 
puderam conferir de perto apresentações de manobras ra-
dicais durante todo o dia. Ao todo, 170 participantes se 
dividiram em três categorias: mirim até 15 anos, iniciante 
até 22, amador acima de 22. Os três primeiros colocados 
de cada categoria receberam medalhas e brindes. 

CLÍNICA DE BASQUETE  
EM CAMPO GRANDE 
Em março, o técnico da seleção olímpica, Antônio Carlos 
Barbosa, ministrou uma clínica de alto rendimento de bas-
quete no Sesc Camillo Boni, em Campo Grande (MS). O 
treinamento, para profissionais e acadêmicos de Educação 
Física, foi promovido pela Fundação de Desporto e Lazer 
de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) com o apoio do 
Sesc, e reuniu profissionais de todo o estado. Na clínica, o 
professor Barbosa deu aulas práticas e teóricas, ministrou 
palestra e apresentou conteúdo programático sobre funda-
mentos técnicos, sistemas defensivos e ofensivos, contra-
-ataque e exercícios práticos.
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SESC ESPLANADA RECEBE  
DESAFIO TRIATLO SESC INDOOR
Cerca de 150 atletas amadores, entre alunos da Acade-
mia Sesc e convidados, participaram, em setembro, do 
primeiro Desafio Triatlo Sesc Indoor, no Sesc Esplanada, 
em Porto Velho (RO). A inscrição foi feita mediante a 
entrega de uma fruta e no final do evento elas ficaram 
disponíveis para todos os participantes. As competições 
de ciclismo, natação e corrida foram divididas nas cate-
gorias trios, duplas, individual, feminino e masculino. 
Os competidores tiveram de concluir cada etapa em 15 
minutos, e os três primeiros colocados de cada prova fo-
ram premiados com medalhas.

SPRINT TRIATHLON NO PIAUÍ
Com a participação de atletas de diferentes cidades do 
Piauí, Amazonas, Tocantins e Ceará, o Sesc e a Federação 
Piauiense de Triathlon (FePITri) realizaram no dia 10 de 
julho a primeira etapa do Sprint Triathlon, na praia do Co-
queiro, em Luís Correia (PI). A competição valeu a seleti-
va única da Copa Brasil Sprint Triathlon 2016. Os atletas 
nadaram 750 metros, pedalaram 20 km e correram 5 km.

TRIATLO DE REVEZAMENTO  
REÚNE COMERCIÁRIOS 
Em fevereiro, cerca de 60 atletas que fazem parte dos clu-
bes de corrida, natação e ciclismo participaram do Triatlo 
de Revezamento, organizado no entorno do Sesc Nossa 
Senhora do Socorro (SE). A ideia foi difundir as modali-
dades esportivas entre os grupos. Nesta edição, os atletas 
percorreram 500 m de natação, 10 km de ciclismo e mais 
5 km de corrida. No encerramento, foram entregues certi-
ficados e medalhas de participação, além de água, isotôni-
cos e frutas para repor as energias.

ACADEMIA LIVRE AGITA OS  
COMERCIÁRIOS EM NOSSA  
SENHORA DO SOCORRO 
Para estimular a prática diária da atividade física em acade-
mias e espaços públicos, o Sesc em Sergipe organizou em 
março, no estacionamento do Shopping Prêmio, em Nossa 
Senhora do Socorro, a Academia Livre. Cerca de 400 pessoas 
participaram das aulas abertas e gratuitas de ginástica e das 
campanhas de saúde. O público de diversas faixas etárias foi 
composto por moradores dos conjuntos habitacionais da re-
gião. Durante o evento, houve aferição da pressão arterial do 
público, verificação do índice de massa corporal e orienta-
ções sobre como prevenir obesidade, diabetes e hipertensão.

O Circuito Nacional Sesc Triathlon acontece 
anualmente em sete estados brasileiros além 

do Distrito Federal: Paraná, Amazonas, Pará, 
Tocantins, Bahia, Ceará, com encerramento 
no Rio Grande do Sul. O intuito é promover 

a prática do triathlon entre esportistas 
profissionais e amadores, bem como 

chamar atenção para a importância do 
esporte na inclusão social. A etapa final 

aconteceu em Tramandaí (RS). Os 350 
inscritos puderam ou fazer o circuito 

normal de natação, ciclismo e corrida, 
ou se encaixar nas seguintes categorias: 

mountain bike, amador, comerciária, 
paratriathlon, duatlhon, revezamento 

comerciário e revezamento aberto.
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PROJETO 28:  
A TRAJETÓRIA DO ESPORTE 
O Projeto 28: a Trajetória do Esporte contou, em setem-
bro, com a participação do velejador e duas vezes meda-
lhista olímpico Lars Grael. O esportista contou sua his-
tória e falou sobre sua atuação nas áreas social e política, 
além de compartilhar suas impressões sobre os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 e suas expectativas para os jogos 
paraolímpicos. A programação do Projeto 28 foi com-
posta por encontros com atletas, festivais, bate-papos e 
exposições inspirados nas modalidades da 28a edição dos 
jogos olímpicos e da 15a edição dos jogos paraolímpicos. 
A ação foi realizada em todas as unidades do Sesc em 
São Paulo e teve como objetivo estimular e sensibilizar 
mais pessoas para a prática da atividade física, além de 
difundir a cultura esportiva e suas relações com aspectos 
socioculturais.

EVENTO ESPORTIVO INCLUI  
PARAOLIMPÍADAS PELA PRIMEIRA VEZ
O projeto Olimpíadas Sesc marcou o calendário esportivo 
de São Luís (MA). O evento, que aconteceu entre setem-
bro e dezembro, ganhou um sabor extra com mais um 
componente, tornando-se Olimpíadas e Paraolimpíadas 
Sesc. Em 2016, foram praticadas as seguintes modalida-
des: voleibol, basquete, futsal, handebol, natação, karate, 
taekwondo e ginástica rítmica. Já nas paraolimpíadas, foi 
praticado o futebol de cinco, modalidade esportiva de fu-
tebol de salão adaptada para pessoas deficiência visual, na 
categoria adulto masculino. A ação esportiva atraiu um 
público de 4.162 pessoas.

PARACOPA SESC  
PROMOVE A INCLUSÃO 
O evento esportivo promovido nas unidades Sesc Ron-
donópolis (que aconteceu em outubro) e Sesc Balneário 
(em dezembro), em Cuiabá (MT), em sua abertura oficial 
contou com a palestra do atleta paraolímpico Clodoaldo 
Silva. O nadador falou sobre o tema Eu Posso, Eu Con-
sigo, Basta Ter Determinação. Após sua fala, foi dada a 
largada para a prática dos esportes nas seguintes modali-
dades: futebol, atletismo, basquete em cadeira de rodas, 

vôlei sentado, natação e xadrez. A participação foi inclu-
siva, ou seja, pessoas com e sem deficiência praticaram 
juntas. Como não havia disputa por colocações, todos os 
participantes receberam medalhas no fim das provas. A 
ParaCopa Sesc contou também com o minicurso Estraté-
gias para Inclusão de Pessoas com Deficiência na Ativida-
de Física e no Esporte. A proposta era reunir pessoas com 
e sem deficiência para que pudessem vivenciar, juntas, di-
versas atividades recreativas, além da prática da modalida-
de goalball. O programa também contou com um festival 
de atividades físicas e recreativas inclusivas com crianças 
com e sem deficiência.

Na unidade Sesc Poço (Maceió, AL), em novembro, crian-
ças de 5 a 12 anos com deficiência foram o público prin-
cipal. O principal atrativo do evento foram os amistosos 
com jogos pré-desportivos, dança, jogos cooperativos, jo-
gos populares, atividades adaptadas, basquete em cadeira 
de rodas, handebol em cadeira de rodas, voleibol sentado 
e bocha. Já em Tocantins, em parceria com o projeto Revi-
ver, o Sesc organizou o Festival de Atividades Adaptadas 
Todos no Esporte: Empoderando as Pessoas com Deficiên-
cia a Levar uma Vida Ativa — ParaCopa Sesc. O evento 
aconteceu em julho no Centro de Atividades Sesc Palmas, 
e na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) na capital, e se destinou aos profissionais de 
Educação Física no estado.

ENCONTRO COM ATLETAS  
PARAOLÍMPICOS ESTIMULA  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Nos dias 1 e 2 de dezembro, o Sesc Piedade, em Pernam-
buco, realizou sua primeira ParaCopa. O encontro procu-
rou estimular o esporte para os iniciantes e incentivar a 
autoavaliação entre os atletas em treinamento. Para isso, 
foi realizada a palestra Eficiência na Deficiência, com a par-
ticipação do atleta paraolímpico recordista brasileiro no 
salto em altura em 2016 Jeohsah dos Santos. A ParaCopa 
contou com a parceria de instituições de ensino superior, 
nas graduações de Educação Física, Fisioterapia e Direito.
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XIX COPA JOÃO DAUDT DE KARATE 
ATRAI ATLETAS DO MARANHÃO
Em março, o Sesc no Maranhão, em parceria com a Fe-
deração de Karate do Estado do Maranhão (FKEM), pro-
moveu em São Luís (MA) a XIX Copa Sesc João Daudt 
de Karate. Cerca de 125 atletas da capital e do interior 
participaram do evento no ginásio Charles Moritz, no 
Sesc Deodoro. A competição prestou homenagem a João 
Daudt, primeiro presidente do Sesc, e foi aberta a todas as 
academias e entidades ligadas ao karate.

GINÁSIO SANTA CRUZ RECEBE  
COMPETIÇÃO DE KARATE
A VII Copa Sesc de Karate contou com a participação 
de alunos do Centro de Esporte e Lazer Sesc Araguaína 
(TO), alunos de academias de Araguaína e de Palmas 
(TO) e de atletas do Pará. A competição foi organizada em 
outubro e aconteceu no ginásio Santa Cruz. As disputas 
por medalhas foram nas modalidades Kumitê (luta entre 
adversários) e Kata (luta com um oponente imaginário), 
e o evento, que reuniu mais de 200 pessoas, contou com 
o apoio da Federação Interestilos de Karate do Tocantins 
(Fikat) e do Colégio Santa Cruz.

OLIMPISMO
O Sesc em Santa Catarina intensificou as programações 
esportivas entre agosto e setembro para promover o 
Olimpismo, filosofia de vida que exalta o esporte como 
ferramenta para promoção da paz. Com base no respeito 
por princípios éticos fundamentais e universais, o olim-
pismo associa o esporte com cultura e educação. Nesse 
período, 28 unidades do Sesc no estado ofereceram a um 
público de mais de 60 mil visitantes diversas atividades de 
recreação esportiva, bate-papo com atletas, festivais pais e 
filhos e mostras culturais interativas. 

XIX Copa Sesc João Daudt de Karate em São Luís (MA). Foto: Sesc no Maranhão

OPEN DE TAEKWONDO  
NO SESC BEIRA RIO
Os dias 16 e 17 de julho foram agitados no Sesc Beira Rio, 
em Parnaíba (PI), onde foi realizado o Open de Taekwon-
do Nordeste 2016. O evento aconteceu no ginásio de es-
portes do Sesc, e reuniu cerca de 300 pessoas. Mais de 70 
atletas do Piauí e do Maranhão participaram do campeo-
nato, nas modalidades de lutas baseadas na graduação, no 
peso e na idade dos atletas. As lutas foram divididas nas 
categorias infantil, juvenil, adulto e feminino, totalizando 
29 categorias, com premiação para os três primeiros 
colocados.

ATLETAS DO JUDÔ DO SESC  
SÃO DESTAQUE EM COMPETIÇÃO
Os alunos do judô do Sesc Camillo Boni, em Campo 
Grande (MS), participaram da primeira etapa do Circuito 
Estadual de Judô. O campeão de cada categoria garantiu 
sua vaga automaticamente para o campeonato brasileiro, 
que aconteceu em abril, também em Campo Grande (MS). 
Destaque para Cauet Rabelo Ramos Dias (sub-13, 34 kg), 
atleta do Sesc que foi campeão em sua categoria e dispu-
tou o brasileiro. Emanuelly da Silva Maciel (sub-11, 34 
kg) e Guilherme Carvalho de Oliveira (sub-11, 36 kg) fo-
ram atletas do Sesc que ficaram em terceiro lugar em suas 
respectivas categorias e subiram ao pódio.
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SESC DEODORO RECEBE  
A TAÇA SESC DE TAEKWONDO
Atletas de São Luís (MA) e do interior do Maranhão dis-
putaram, em abril, a Taça Sesc de Taekwondo no ginásio 
Charles Moritz, no Sesc Deodoro. O torneio atraiu 500 
pessoas e foi dividido em diferentes modalidades, nas ca-
tegorias mirim (de 5 a 9 anos), infantil (de 10 a 13 anos), 
júnior (de 14 a 17 anos), adulto (de 18 a 30 anos) e más-
ter (acima de 31 anos). Atletas e equipes vencedoras fo-
ram premiadas com troféus e medalhas.

XI NOITE CULTURAL SESC PORTO  
NACIONAL REÚNE 200 CAPOEIRISTAS
O Sesc Porto Nacional (TO) reuniu, em novembro, cerca de 
200 capoeiristas de várias cidades do Tocantins e de Goiás 
na XI Noite Cultural. O projeto buscou apresentar a cultura 
brasileira por meio do grupo de capoeira da unidade e como 
ele se relaciona com o público presente. O evento, gratuito, 
contou ainda com apresentações de danças afro-brasileiras, 
puxada de rede, jogos de capoeira, samba de roda e o tradi-
cional batizado com a troca de cordas. 

III FESTSESC INTEGRADO TEM 
CAPOEIRA, DANÇA E ESPORTES
Os alunos do projeto Carrossel e do Tênis Sesc tiveram a 
oportunidade de participar do III Fest Sesc Integrado, em 
novembro, no Centro de Atividades Sesc Palmas (TO). O 
projeto contou com atividades desportivas, culturais e de la-
zer e reuniu aproximadamente 600 pessoas. Sua proposta foi 
desenvolver entre os participantes habilidades como pensa-
mento lógico, poder de atenção e concentração, imaginação, 
criatividade, julgamento, planejamento, antecipação, vonta-
de de vencer, paciência e autocontrole. A programação teve 
apresentações culturais de capoeira e dança na abertura, e as 
modalidades esportivas disputadas foram natação e futebol, 
além de competições de xadrez, dama e dominó. 

Circuito Sesc Verão de Esportes (MA). Foto: Sesc no Maranhão

JUDÔ FEMININO DO MATO  
GROSSO DO SUL É DESTAQUE  
EM COMPETIÇÃO NACIONAL
A equipe parceira do Sesc Mato Grosso do Sul Judô Fu-
turo foi destaque no Grand Prix Nacional por equipes 
femininas em Lauro de Freitas (BA). A disputa reuniu 
as melhores competidoras do Brasil, e as meninas do 
Judô Futuro, as primeiras representantes do estado na 
composição, garantiram vaga para a próxima edição da 
competição em 2017.
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Olímpiadas e Paralimpíadas Sesc em São Luís (MA). Foto: Sesc no Maranhão

TOCHA OLÍMPICA  
PASSA POR UBERLÂNDIA
O Sesc em Minas participou do evento realizado em come-
moração à passagem da tocha olímpica por Uberlândia. O 
Grupo Sesc de Violas fez uma apresentação durante a ce-
rimônia de chegada na Arena Multiuso Presidente Tancre-
do Neves (Ginásio Sabiazinho). Para celebrar a ocasião, o 
Sesc promoveu diversas ações especiais a seus usuários ao 
longo do dia. Crianças, jovens e adultos participaram de 
competições esportivas, aulas de ritmos, atividades artís-
ticas e recreativas. 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE SE  
DIVERTEM NO RIO GRANDE DO SUL
Mais de 500 trabalhadores de hospitais privados, clínicas, 
laboratórios e serviços de saúde de todo o Rio Grande do 
Sul estiveram reunidos para participar dos Jogos da Saúde 
e Rainha da Saúde, em outubro. Divididos em 42 equipes, 
os profissionais participaram de competições esportivas 
nas seguintes modalidades: futsal, nas categorias mascu-
lino e feminino; voleibol feminino; vôlei de areia de du-
plas, nas categorias masculino, feminino e misto; futebol 
7 masculino e bocha. O troféu de Melhor Torcida também 
foi para o Hospital Nossa Senhora Aparecida.

ESPORTES DE VERÃO
É no verão que várias unidades do Sesc invadem praias e 
parques em busca do sol e do bem-estar para seu público. 
Alguns dos projetos de lazer nessa época do ano incluem:
• Esporte & Verão Sesc 2016. Com o lema “prati-

que diversão e ganhe bem-estar”, o evento esporti-
vo tomou conta de 11 praias do litoral catarinense 
em janeiro, movimentando a rotina dos veranistas. 
As atividades aconteceram em arenas onde o públi-
co participou de atividades físicas, recreação, lazer e 
cultura, além de ações voltadas para o bem-estar e o 
relaxamento. As oficinas recreativas Parede de Esca-
lada e Bubble Soccer, e a Copa Sesc Esporte & Verão 
foram destaques da programação. 

• Sesc Verão. A ação, que acontece desde 1995 no Sesc 
Interlagos (SP), ofereceu cursos, oficinas, clínicas, 
apresentações de atletas, festivais esportivos etc. Em 
2016, o tema Qual o Esporte Que Te Move possibi-
litou que as modalidades olímpicas, paraolímpicas e 
de demonstração presentes nos Jogos Olímpicos Rio 
2016 fossem conhecidas e vivenciadas. Houve tam-
bém a exposição O Futebol Delas, com fotos, vídeos, 
materiais esportivos das jogadoras de futebol femini-
no, bem como curiosidades sobre a história da par-
ticipação brasileira nos 20 anos da inclusão do fute-
bol feminino em Jogos Olímpicos. A ação promoveu 
mais de 2 mil atividades e contou com a participa-
ção de aproximadamente dois milhões de pessoas. O 
mesmo projeto acontece em Mossoró, Caicó e Natal 
(RN). O público curtiu um domingo inteiro de ativi-
dades esportivas, culturais e de lazer. Em Mossoró, 
a programação teve torneios de futsal, vôlei de areia, 
basquete, futsal de campo, sessão de cinema, ofici-
nas de máscaras carnavalescas e show musical. Em 
todos os campeonatos, os três classificados de cada 
modalidade receberam medalhas e troféus. Em Caicó, 
houve competições esportivas, orientações em saúde, 
recreação aquática, aulão de zumba, oficina de garrafa 
PET e apresentação musical, além da prévia carnava-
lesca do Bloco do Magão e do aulão de frevo. Toda 
a programação foi gratuita e aberta ao público, que 
totalizou 35 mil pessoas. Em Alagoas, o Sesc organi-
zou, entre janeiro e fevereiro em Maceió e Arapiraca 
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(AL) uma programação dedicada ao esporte, com au-
las de ginástica e torneios de handebol, badminton, 
voleibol, basquete e futebol de areia. As inscrições 
dos mais de 4 mil participantes foram trocadas por 
quilos de alimentos não perecíveis.

• Circuito Verão Sesc de Esportes. Na edição 2016, 
12 mil atletas de mais de 100 cidades gaúchas partici-
param das etapas municipais. Já na final estadual, em 
Torres (RS), estavam presentes 1.500 desportistas. 
As modalidades disputadas foram beach soccer, fute-
vôlei, vôlei de duplas, basquete e handebol de areia. 
O projeto é organizado anualmente entre janeiro e 
março pelo Sesc, em parceria com prefeituras muni-
cipais e clubes sociais. 

• Os veranistas de dez praias gaúchas participaram de 
atividades de lazer, cultura, saúde, recreação e es-
porte durante a 13a edição do Estação Verão Sesc. O 
evento aconteceu nos municípios de Atlântida, Atlân-
tida Sul, Balneário Pinhal, Cassino, Cidreira, Imbé, 
Laranjal, São Lourenço do Sul, Tramandaí e Torres 
(RS). As atividades, gratuitas e abertas a toda comu-
nidade, aconteceram nas Casas Sesc montadas à bei-
ra-mar. A programação incluiu jogos, massagem, au-
lões de diferentes ritmos musicais, circuito olímpico 
de judô, slackline, treinamento funcional e sinucabol. 
As praias também foram palco de ações como pista 
de velocidade, escola de chimarrão, rústica infantil 
e luau. Outro serviço oferecido foi o empréstimo de 
cadeiras anfíbias, para que cadeirantes e pessoas com 
dificuldade de locomoção tomassem banho de mar 
com segurança.

• Na Bahia, durante os fins de semana do verão, a equi-
pe de recreação do Grande Hotel Sesc Itaparica (BA) 
ofereceu, na Praia do Forte, atividades para hóspedes 
e população local como alongamento, exercícios de 
relaxamento, atividades na água e torneios de volei-
bol, futebol de areia e frescobol. Para as crianças, fo-
ram realizadas ações recreativas como escultura em 
areia e coleta de conchas. 

• No Pará, o projeto Sesc Verão 2016 levou 65.360 pes-
soas aos espaços das unidades Castanhal e Doca, e 
ao espaço esportivo do Sesc Comunidade Quadra do 
Tenoné. Elas tiveram acesso a uma programação lú-

dica, recreativa e esportiva, sempre com uma atração 
musical aos domingos. Com o Festival Olímpico de 
Verão, realizado nas unidades Doca e no Sesc Comu-
nidade Quadra do Tenoné, não foi diferente. Entre as 
atividades, o público contou com recreação, esportes, 
brincadeiras, espaços de games, espaços de brinque-
dos e jogos de salão. Encerrando o projeto na unidade 
Castanhal, houve a realização do Verão Saudade, com 
o DJ Sandro Mazzini e Gouvea& Banda.

JOGOS DA MULHER 2016  
RECEBEM 180 ATLETAS 
O Sesc na Paraíba homenageou as mulheres pelo seu dia, 
em março, com os Jogos da Mulher, que aconteceram no 
Sesc Centro João Pessoa. Nesta edição, a competição foi 
na modalidade voleibol, e reuniu 12 equipes, totalizando 
180 atletas. As vencedoras receberam troféus e medalhas.

PROGRAMA SESC DE ESPORTES  
ENVOLVE 32 UNIDADES OPERACIONAIS 
Em São Paulo, por meio de brincadeiras, competições, jo-
gos e muita diversão, o Programa Sesc de Esportes promo-
ve a educação pelo e para o esporte. Encontros, festivais, 
vivências e cursos regulares foram promovidos, em 2016, 
em 32 unidades, totalizando cerca de 24 mil alunos ins-
critos nos cursos e voltados para diferentes faixas etárias.

35A COPA SESC REÚNE MAIS  
DE 664 EQUIPES DE DIFERENTES  
MODALIDADES ESPORTIVAS
Em 2016, a 35a edição da Copa Sesc contou com nove mo-
dalidades esportivas: futebol society, futsal, judô, queima-
da, natação, handebol, voleibol, basquete, xadrez e minima-
ratona (corrida de rua). Os jogos aconteceram entre maio 
e junho em Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara e 
Jataí (GO). A tradicional abertura, no Dia do Trabalhador, 
teve a presença de centenas de atletas participantes e suas 
famílias, que prestigiaram as apresentações da Banda Mar-
cial do Sesc em Goiás, da Banda do Comando de Operações 
Especiais Goiânia — Exército Brasileiro, e a entrada do fogo 
simbólico, que anunciou o início da competição. Ao todo, 
participaram 8.585 jogadores distribuídos em 664 equipes. 
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COPA SESC É DISPUTADA  
POR 15 MUNICÍPIOS MINEIROS
Entre maio e junho, a Copa Sesc atendeu a crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos e adultos. Os jogos foram 
realizados pelas unidades do Sesc em 15 municípios de 
Minas Gerais nas modalidades basquete, futsal, futebol 
society, handebol, natação e voleibol. O torneio se desti-
nou aos trabalhadores do comércio e ao público em geral, 
oferecendo aos atletas momentos de cooperação, trabalho 
em equipe e compreensão do esporte como um processo 
educativo, elementos importantes para a construção da 
identidade, autonomia e autoconfiança.

ATLETAS PARTICIPAM  
DO ENCONTRO ESPORTE CRIANÇA 
Despertar o interesse de crianças entre 6 e 10 anos para a 
cultura do movimento e pelo esporte foi o principal obje-
tivo do Encontro Esporte Criança em São Paulo, por meio 
de atividades esportivas e recreativas com a participação 
dos atletas Arthur Zanetti, Flávia Saraiva e Francisco Bar-
reto Júnior. O encontro aconteceu em dezembro nas se-
guintes unidades do Sesc em São Paulo: Belenzinho, Bom 
Retiro, Campinas, Campo Limpo, Interlagos, Jundiaí, 
Osasco, Pinheiros, Santana, Santo André, São José dos 
Campos, Sorocaba e Taubaté.

ESPORTE TOTAL NO SESC BALNEÁRIO
O Esporte Total aconteceu de março a dezembro no Sesc 
Balneário, em Cuiabá (MT), e contou com a participação 
de 200 crianças com idades entre 7 e 16 anos. A progra-
mação foi variada, e de março a junho, foram oferecidas 
ações de exercício físico-esportivo de diversas modali-
dades, desenvolvidas de forma lúdica. Como incentivo à 
cultura, o projeto teve também visitas da unidade móvel 
BiblioSesc e exibições mensais de filmes durante a Ses-
são Pipoca. Além disso, os alunos receberam orientações 
sobre higiene bucal e corporal, dengue, preservação am-
biental e sexualidade, e cultivaram alimentos naturais no 
Horta para Todos.

CIRCUITO SESC DE ESPORTES  
— EDUCAÇÃO PELO ESPORTE
O Circuito Sesc de Esporte, desenvolvido no Sesc Espla-
nada, em Porto Velho (RO), organizou competições de 
handebol, voleibol, futebol society, futsal, taekwondo, 
basquete e natação nas categorias masculino e feminino. 
Participaram desta edição diversos clubes, escolas e aca-
demias de Rondônia, que levaram 1.584 atletas da capital 
e do interior com idades de 7 a 17 anos. 

Sesc Verão em São Paulo (SP). Foto: Sesc em São Paulo

JOGOS ABERTOS DO TRABALHADOR 
REÚNEM 5 MIL PESSOAS 
Os Jogos Abertos do Trabalhador começaram em feverei-
ro, com a competição de futsal masculino entre 16 equi-
pes nas quadras cobertas do Sesc Balneário, em Cuiabá 
(MT). Em maio, teve início o campeonato de futebol 
society, também com 16 times. No dia 1o de maio, Dia 
do Trabalho, foram organizados torneios relâmpagos de 
diversas modalidades esportivas, além de apresentações 
de música ao vivo e atividades recreativas como dama e 
dominó. Os jogos terminaram em junho, com a final do 
futebol, e tiveram a participação de quase 5 mil pessoas. 
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VIRADA ESPORTIVA SESC TEM  
12 HORAS DE PROGRAMAÇÃO 
O Clube Sesc Junco, em Sobral (CE) abrigou a terceira 
edição da Virada Esportiva Sesc. Durante as 12 horas de 
programação repleta de atividades esportivas, recreativas 
e competitivas, o público pôde praticar futsal, voleibol, 
basquete, esportes de aventura, jogos de tabuleiro, recrea-
ção aquática, ritmos, alongamento, hidroginástica, lutas, 
passeio ciclístico, corrida de rua, além de torneios de fute-
bol, futsal, voleibol e natação. Em 2016, o projeto contou 
também com uma corrida de 5 km e um passeio ciclístico 
pelas principais ruas da cidade. Os dois dias de programa-
ção atraíram aproximadamente 1.800 pessoas.

Copa Sesc em Bom Despacho (MG). Foto: Christiano Senna

ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS 
PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA
Entre janeiro e junho, o Sesc no Amazonas organizou o Es-
porte ao Alcance de Todos em Manaus e nos municípios de 
Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Maués (AM). O projeto 
destinava-se a crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matri-
culados na rede pública cuja renda familiar estivesse limitada 
a até três salários mínimos. Os alunos receberam, gratuita-
mente, uniformes, alimentação, orientação e tratamento de 
saúde bucal periódicos, fizeram passeios culturais e recreati-
vos e tiveram acesso à biblioteca. O projeto reuniu 300 alu-
nos, que praticaram esportes como atletismo, futebol, futsal, 
natação, handebol, queimada, voleibol e basquete.

JOGOS DA INTEGRAÇÃO  
CHEGAM À SEXTA EDIÇÃO  
NO RIO GRANDE DO NORTE
Em junho, as unidades do Sesc em Caicó, Cidade Alta e 
Mossoró (RN) receberam a sexta edição dos Jogos da In-
tegração, que contemplam diferentes torneios esportivos. 
Em 2016, foram ofertadas mais modalidades para atender 
a todas as faixas etárias e a todos os níveis de resistência 
física. Mais de 300 funcionários do Sesc, Senac e Fecomér-
cio participaram dos campeonatos de futsal masculino e 
feminino, voleibol de quarteto misto, queimada feminina, 
futebol society, basquetebol de trinca, polo aquático, fute-
-tênis em dupla, corrida e handebol misto.

II Fest Sesc Integrado, em Palmas (TO). Foto: Sesc no Tocantins

ESPORTE É NO SESC ATRAI MAIS  
DE MIL CRIANÇAS E JOVENS 
Aproveitando o cenário pré-olímpico no Brasil, o Sesc Je-
quié (BA), por meio do projeto Esporte é no Sesc, desen-
volveu competições de basquete, voleibol, natação, han-
debol, futsal e aquathlon direcionadas ao público infantil 
e infantojuvenil. No primeiro semestre de 2016, 1.240 
crianças e adolescentes participaram do projeto.
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Jogos da Integração no Rio Grande do Norte. Foto: Moraes Neto

PROJETO AJUDA A INTEGRAR  
ALUNOS E A COMUNIDADE DE TEFÉ 
O Sesc no Amazonas realizou, no mês de outubro, o pro-
jeto Talentos no Esporte com a finalidade de promover a 
integração entre os alunos do Centro Educacional Mansour 
Francis Chehuan, no município de Tefé (AM), e a comu-
nidade tefeense. Os mil inscritos estavam distribuídos em 
nove modalidades esportivas: natação, minimaratona, tênis 
de mesa, basquetebol, voleibol, vôlei de areia, handebol, 
futebol e futsal. O projeto tem como proposta dar a opor-
tunidade aos cidadãos de desenvolverem habilidades e po-
tencialidades esportivas, além de promover a integração, a 
cooperação, estimular a formação do espírito de coletividade 
e melhorar a qualidade de vida.

ATIVIDADES PARA  
OS COMERCIÁRIOS
JOGOS DOS COMERCIÁRIOS     
Cerca de 2 mil comerciários dos municípios de Assu, Cai-
có, Macaíba, Mossoró e Natal (RN) participaram da 15a 
edição dos Jogos dos Comerciários, uma das mais impor-
tantes ações de incentivo à prática esportiva do Sesc no 
Rio Grande do Norte. De agosto a novembro, foram rea-
lizados torneios de futsal, futevôlei, futebol society, nata-
ção, vôlei de quadra, vôlei de areia, queimada, futebol de 
campo, xadrez e karate. No Paraná aconteceu a 12a edição 
dos jogos, reunindo 4.441 participantes e um público es-

timado de 30.500 pessoas. O evento aconteceu de março 
a outubro nas cidades de Pato Branco, Londrina, Maringá, 
Curitiba e Caiobá. Entre as modalidades, havia voleibol, 
futebol sintético para participantes com mais de 35 anos, 
xadrez, truco, futsal, vôlei de praia (masculino e femini-
no), basquete (masculino) e tênis de mesa (masculino e 
feminino). Os participantes tiveram uma maior conscien-
tização da importância da qualidade de vida, com o desen-
volvimento do espírito de equipe, da integração do grupo, 
provocando maior motivação no ambiente de trabalho e 
fortalecimento dos laços do funcionário com a empresa.

Já no Amapá, funcionários do comércio local se reuni-
ram para a realização da 36a edição do evento. De julho 
a outubro, empregados de 23 empresas competiram nas 
modalidades de futebol de campo, futebol society, volei-
bol e basquete. 

Os Jogos Comerciários Sesc já é uma tradição no Rio 
Grande do Sul. Em novembro aconteceu no Ginásio Sesc 
Campestre, em Porto Alegre (RS), a 36a edição. Durante 
dois dias, aconteceram disputas nas modalidades de atle-
tismo feminino e masculino (adulto, master e sênior), bo-
cha (masculino de trio), canastra (misto), futebol 7 mas-
culino (adulto e master), futebol de campo (masculino), 
futsal feminino (adulto), futsal masculino (adulto e mas-
ter) e voleibol (feminino e masculino). Desde julho, atle-
tas de todo o Estado participaram das fases classificatórias 
municipais e regionais, reunindo, ao todo, 1.300 pessoas.

CORRIDA NOTURNA TEM MIL  
INSCRITOS EM MENOS DE 48 HORAS
Em menos de 48 horas, as mil vagas disponibilizadas pelo 
Sesc em Roraima para a Corrida Noturna de 5 km se es-
gotaram. A ação, realizada no dia 29 de outubro, fez parte 
das comemorações ao Dia do Comerciário, e promoveu a 
valorização do esporte, do lazer e da solidariedade. Os ins-
critos doaram alimentos, que foram repassados em forma 
de cestas básicas, a diversas famílias de baixa renda, além 
de creches, associações de bairro e vilas afastadas da capi-
tal. Todos receberam medalha de participação e kit atleta 
com camiseta e pulseira de neon.
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FEIJUCA DO SESC É  
INAUGURADA EM PALMAS
Sempre pensando na qualidade de vida dos comerciários, 
o Sesc no Tocantins lançou em junho em Palmas (TO) a 
Feijuca do Sesc, feijoada oferecida mensalmente no Cen-
tro de Atividades do Sesc Palmas, aos sábados; e no Tênis 
Sesc, aos domingos. No Centro de Atividades, a primeira 
edição teve música ao vivo com a cantora Nacha Moretto 
e banda, que tocaram clássicos do samba. 

CORRIDA DO COMERCIÁRIO  
NO DIA DO TRABALHO
A sétima edição da Corrida do Comerciário reuniu mais 
de 2 mil pessoas na Zona Norte de Natal (RN) durante o 
feriado do Dia do Trabalho. A largada foi com as crianças 
do Sesc Zona Norte, no Conjunto Santa Catarina. Após 
participarem da prova, os corredores mirins foram se di-
vertir na mini Vila Olímpica instalada no interior da uni-
dade. Pouco depois, foi dada a largada dos adultos. Após 
a conclusão da prova, os corredores receberam medalhas, 
lanches e uma massagem realizada pela equipe do Senac. 
Os três primeiros de cada categoria foram premiados com 
troféus, frequencímetros e brindes dos parceiros.

RECREAÇÃO
SESC RECREATIVO CIRCULA POR  
DIFERENTES PONTOS DE PALMAS
De agosto a novembro, cinco edições do Aulão Sesc Re-
creativo e uma do Aulão de Zumba Rosa foram oferecidos 
pelo Sesc no Tocantins em pontos diferentes de Palmas 
(TO), como o parque Cesamar, o ginásio Ayrton Senna 
e Taquaralto. Além disso, no palco da unidade móvel de 
lazer, os recreadores coordenaram atividades com brin-
quedos infláveis (pula-pula, tobogã, basquete, pebolim 
humano e chute ao gol), fizeram distribuição de balas e 
balões para as crianças e realizaram ações da campanha 
Move Brasil para mais de 1.800 pessoas.

Jogos dos Comerciários no Amapá. Foto: Sesc no Amapá Corrida do Comerciário em Natal (RN). Foto: João Gilberto

FESTA PARA O DIA DO COMERCIÁRIO
O Sesc no Acre promoveu, nas unidades Bosque e Centro, 
em Rio Branco, uma série de atividades para festejar o 
Dia do Comerciário, em 30 de outubro. A programação 
começou cedo, e o público participou de dança do ven-
tre, maratona de natação, apresentação musical, cinema e 
mix fitness. Foram oferecidas orientações de profissionais 
na área de saúde, por meio da campanha Sesc Semeando 
Saúde, além de dicas sobre prevenção à hipertensão, ao 
diabetes, nutrição, saúde bucal, a importância das ativi-
dades físicas e prevenção de doenças. Nesse mesmo dia, o 
público pôde almoçar nos restaurantes das unidades. 
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PRÉDIO HISTÓRICO DE  
CURITIBA RECEBE PELA  
OITAVA VEZ O NATAL NO PAÇO
O edifício do Sesc Paço da Liberdade, um dos mais sim-
bólicos da cidade de Curitiba, recebeu pela oitava vez o 
evento Natal no Paço, em dezembro. A ação promovida 
pelo Sesc no Paraná teve um público estimado de 850 pes-
soas durante os ensaios e outras 8 mil nas apresentações. 
O espetáculo de 2016, Papai Noel na terra da Sumiçolândia, 
teve muita música, dança, teatro e projeções mapeadas na 
fachada do prédio histórico, que completou 100 anos em 
fevereiro. Os espectadores puderam tirar uma selfie com a 
unidade do Sesc Paço ao fundo. Ao postar nas redes so-
ciais #NatalnoPaço2016, o espectador tinha a oportunida-
de de ver sua foto projetada na fachada nos dias das apre-
sentações. O evento contou também com a participação 
do Centro de Difusão Musical da unidade Sesc Maringá, 
apresentando seu repertório natalino.

CORAL FAZ APRESENTAÇÕES EM 
BAIRROS DE FEIRA DE SANTANA
A ação Natal nos Bairros, organizada pelo Sesc na Bahia, 
ofereceu em novembro apresentação do coral do Projeto 
Habilidades de Estudo (PHE) em Feira de Santana (BA). 
Para o evento, o coro selecionou um repertório variado de 
músicas da MPB e também de canções infantis natalinas. 
O grupo tem como proposta desenvolver a autoconfiança 
das crianças cantoras, valorizando a própria produção vo-
cal, respeitando as diferenças e limitações próprias e dos 
seus pares e utilizar o canto como um meio de expressão.

MANAUS AO LUAR  
HOMENAGEIA AS MÃES COM 
ATRAÇÕES MUSICAIS REGIONAIS
Em comemoração ao Dia das Mães, o tambor bateu forte 
na primeira edição de 2016 do Manaus ao Luar. O Sesc 
Balneário José Ribeiro Soares, em Manaus (AM), foi palco 
do show da banda Carrapicho, que agitou o público de 
mais de 3.500 pessoas ao som de hits como “Tic Tic Tac”. 
O evento foi realizado pelo Sesc em parceria com a Rede 
Amazônica, e apresentou uma programação musical no-

turna, e ao ar livre, com atrações regionais. As mães foram 
presenteadas com flores e sorteou-se um ensaio fotográfi-
co. A entrada foi gratuita, com a sugestão de doação de 
1 kg de alimento não perecível destinado ao programa 
Mesa Brasil Sesc. Foram arrecadados 441,8 kg de alimentos.

SESC FOLIA VALORIZA  
A IDENTIDADE MARANHENSE
O Sesc Folia Carnaval do Comerciário, organizado entre 
janeiro e fevereiro em São Luís (MA), teve uma programa-
ção que incluiu cortejo artístico pelo circuito tradicional 
de carnaval de rua, performances, bailes adulto e infantil, 
concurso de marchinhas carnavalescas, desfile de bloco 
de rua e atrações musicais. Promovido nas unidades Sesc 
Caxias, Sesc Turismo e Sesc Deodoro, o evento valorizou 
as manifestações e a identidade cultural maranhense, e 
atraiu mais de 10 mil pessoas.

BLOCO DO COMERCIÁRIO DESFILA 
PELO SEXTO ANO NO JARAGUÁ FOLIA
O Sesc em Alagoas entrou no clima carnavalesco ao pro-
mover o Bloco do Comerciário, em fevereiro. A folia pas-
sou pelas ruas do bairro histórico do Jaraguá e a concen-
tração aconteceu em frente ao Sesc Poço. Formado em sua 
maioria por comerciários, a animação ficou por conta da 
banda Joia Rara. Os abadás foram adquiridos mediante a 
doação de caixas de leite destinadas ao Mesa Brasil Sesc.

ARRAIÁ DO COMÉRCIO
A 15a edição do Arraiá do Comércio em Feira de Santa-
na (BA) contou com apresentações de trios forrozeiros, 
grupos culturais e quadrilhas. O evento também ofereceu 
a 100 famílias da zona rural uma estrutura para que ven-
dessem seus produtos diretamente ao público de mais de 
130 mil pessoas. A festa foi organizada pelo Sesc Feira de 
Santana, em parceria com a prefeitura municipal, o Sin-
dicato do Comércio, o Senac e a Associação Comercial de 
Feira de Santana.
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FESTEJOS JUNINOS ANIMAM A  
PROGRAMAÇÃO DO SESC EM ALAGOAS
O trio Gogó da Ema e o cantor Geraldo Cardoso inau-
guraram as celebrações de São João no Sesc em Alagoas. 
Para dar continuidade aos festejos, a instituição, junto 
com a parceira Liga de Quadrilhas Juninas do Alagoas, or-
ganizaram o concurso Sesc/Liqal, com alunos de escolas 
públicas disputando o primeiro lugar. Já entre os idosos, 
aconteceu o Arraial do TSI, em Maceió e Arapiraca. Os 
arraiais reuniram cerca de 30 mil pessoas e tiveram como 
objetivo valorizar e difundir as manifestações folclóricas 
tradicionais da cultura local, como o forró pé de serra, as 
quadrilhas matutas e estilizadas e o coco de roda.

ARRAIAL DA FAMÍLIA  
SESC CHEGA À 32a EDIÇÃO 
 Em sua 32a edição, o Arraial do Sesc no Acre é con-
siderado o evento cultural de maior tradição junina do 
estado. Ele conta com barracas de comidas típicas, apre-
sentações de quadrilhas e danças folclóricas, parque in-
fantil, cantinho da cultura, bingo, brincadeiras tradicio-
nais e muita música. Os três dias de festa, ocorridos em 
julho, atraíram 25 mil pessoas de todos os bairros de Rio 
Branco e outros municípios. 

VIII ARRAIÁ DO SESC NA  
PARAÍBA TEM PROGRAMAÇÃO  
PARA A TERCEIRA IDADE
O Arraiá do Sesc Paraíba acontece anualmente em junho, 
na unidade Centro Campina Grande (PB), cidade mun-
dialmente conhecida por ter o maior São João do país. A 
festa promovida pelo Sesc já é uma tradição da região, fa-
zendo parte do calendário cultural da cidade, e conta com 
brincadeiras, comidas típicas, forró pé de serra e exposi-
ção de trabalhos de artistas paraibanos. Além do públi-
co comerciário, a festa tem programação direcionada aos 
grupos da terceira idade, e em 2016, atraiu um público de 
mais de 4 mil pessoas.

CIRCUITO DE FESTAS JUNINAS AGITA 
UNIDADES DO SESC NO AMAZONAS
O Circuito de Festas Juninas do Sesc no Amazonas con-
tou com comidas típicas e apresentação de danças e bandas 
musicais. No Sesc Balneário José Ribeiro Soares, em Ma-
naus (AM), o público de 2 mil pessoas prestigiou alunos 
e professores do Centro de Educação José Roberto Tadros, 
que fizeram uma apresentação das danças ensaiadas. Já no 
Centro de Atividades Danilo Matos Areosa, a Festa Junina 
do Comerciário mobilizou funcionários das lojas do Centro 
histórico da cidade, que participaram do concurso do Casal 
Rei e Rainha do Comércio, que teve como vencedores os 
representantes das Lojas Marisa.

Arena Sesc em Aracaju (SE). Foto: Sesc em Sergipe

PARANÁ JUNINO 2016 REÚNE  
27 MIL PESSOAS EM TRÊS  
MUNICÍPIOS DO ESTADO
As três festas do Paraná Junino foram organizadas em Foz 
do Iguaçu, Curitiba e Londrina. O público de mais de 27 mil 
pessoas pôde aproveitar delícias gastronômicas e o artesana-
to local, divididos em 137 barracas. A programação artística 
contou com cinco atrações paranaenses: o grupo de teatro 
Cia. dos Palhaços, a campeã mundial de acordeão Maryanne 
Francescon, o músico Tonho Costa, o quarteto Viola Que-
brada, o grupo Forró de Rabeca, além da atração Os Gonza-
gas. As outras atividades incluíram quadrilhas, contação de 
causos e histórias, brincadeiras tradicionais e oficinas.
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ARRAIÁ DO SESC PORTO ANIMA  
CERCA DE 2.500 PESSOAS 
Em junho, o Arraiá do Sesc Porto, em Cuiabá (MT), con-
tou com muitas brincadeiras e comidas típicas, mas o des-
taque foram as embalagens dos produtos comercializados 
e a decoração feitas a partir de materiais reaproveitáveis. 
Um oratório com as imagens de Santo Antônio e São Be-
nedito foi montado, e a festa contou com uma quadrilha 
improvisada.

ARENA SESC É REALIZADO  
NA PRAIA DA ATALAIA
Com uma intensa programação esportiva, foi realizado du-
rante todo o dia 26 de novembro o Arena Sesc, na Praia da 
Atalaia, em Aracaju (SE). O evento contou com a participa-
ção de aproximadamente 2 mil pessoas. Foram realizadas 
atividades esportivas, recreativas e culturais para crianças, 
jovens e adultos, como disputas de vôlei de praia, basquete 
de areia, futebol, tênis de praia e treinamento funcional. 
Uma grande estrutura foi montada na areia para a realiza-
ção de outras atividades, como esportes de tabuleiro, show 
musical e distribuição de lanches com orientação nutricio-
nal. A inclusão foi uma das principais marcas do projeto. 
Pessoas com deficiência também participaram das ações 
e foi colocada uma cadeira flutuante para que cadeirantes 
tivessem acesso ao banho de mar, supervisionados por pro-
fissionais de educação física do Sesc. 

MAIS DE 6 MIL PESSOAS  
SE DIVERTEM EM AÇÃO  
PARA AS CRIANÇAS
No Dia das Crianças a programação foi especial para Ara-
piraca (AL) e região. Houve muita diversão e alegria na 
quinta edição do projeto Brincando no Parque, uma ação 
do Sesc e do Senac em parceria com o Sindicato dos Lojis-
tas de Arapiraca (Sindilojas). Abertas a toda comunidade, 
as atividades foram realizadas no dia 12 de outubro, das 
15h30 às 20h, no Parque Ceci Cunha, e contou com apre-
sentações de palhaços, jogos populares, jogos cooperati-
vos, brinquedos infláveis, xadrez gigante, aula de dança, 
pintura facial, penteados, oficina de leitura e música. 

ACAMPASESC: CRIANÇA EM AÇÃO 
CHEGA À 10a EDIÇÃO NA BAHIA
Para marcar a 10a edição em janeiro, o AcampaSesc: Crian-
ça em Ação ofereceu uma programação diversificada no 
Centro de Atividades de Vitória da Conquista (BA) a 150 
crianças entre 7 e 13 anos. Com o tema Olimpíadas 2016, 
meninos e meninas participaram de gincana cultural, tor-
neio esportivo, passeio ecológico, ida ao cinema, brinca-
deiras e oficinas lúdicas. 

SEMANA DA CRIANÇA  
ANIMA SESC POCONÉ
Teatro, música e literatura foram apresentados aos peque-
nos que compareceram ao Sesc Poconé (MT), em outu-
bro, para celebrar a semana das crianças. Eles assistiram 
às apresentações da Cia. de Circo Trapo e Banda Estralo, 
de São Paulo (SP), e o Grupo Caixa de Brinquedos, de 
Cuiabá. No dia 12 de outubro, o evento abriu as portas 
também para as escolas da região.

Evento Manaus ao Luar (AM). Foto: Sesc no Amazonas
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DOMINGO COM O SESC  
ANIMA O PARQUE DA CRIANÇA  
EM CAMPINA GRANDE 
O Sesc promoveu um dia diferente no mês de maio para 
mais de 17 mil habitantes de Campina Grande (PB). O 
Domingo com o Sesc aconteceu no Parque da Criança, e 
teve atividades culturais, artísticas, desportivas e de cida-
dania. Estiveram envolvidos no evento o programa Mesa 
Brasil Sesc, a Educação de Jovens e Adultos e o BiblioSesc, 
além do Trabalho Social com Idosos.

RECREARTE CIRCULA POR  
27 CIDADES GAÚCHAS 
A RecreArte, unidade móvel de cultura e lazer, ofereceu 
uma programação que incluiu espetáculos de teatro, mú-
sica e sessões de cinema, além de muita diversão para as 
crianças. No primeiro semestre, ela passou por 27 municí-
pios gaúchos, e também disponibilizou para o público in-
fantil atividades recreativas como mesinhas de desenhos 
e pinturas, gangorras e chute a gol.

RECREASESC TEM ATIVIDADES 
MENSAIS PARA AS CRIANÇAS  
ALAGOANAS
No último sábado de cada mês, as crianças alagoanas tive-
ram um espaço para alegria e diversão com o RecreaSesc. 
O projeto contou com atividades educativas e lúdicas, 
como oficinas de artes, brincadeiras, jogos pré-desportivos 
e cooperativos e brincadeiras cantadas. A Roda de Leitura 
foi comandada pela trupe de contadores de histórias Gogó 
da Ema. Em 2016, participaram mais de 2.700 crianças.

PRIMEIRA EDIÇÃO DO FÉRIAS DO 
SESC É SUCESSO NO PANTANAL
Recreação, atividades esportivas, culturais, oficinas de 
aprendizagem de habilidades manuais foram algumas das 
ações realizadas na programação do Férias do Sesc, no 
Sesc no Pantanal (MT). Durante 15 dias de julho, mais de 
8.700 meninos e meninas e seus responsáveis participa-
ram da primeira edição do projeto, aproximando a comu-
nidade local de comerciários e usuários da unidade.

Paraná Junino (PR). Foto: Ivo Lima

FÉRIAS DE BRINCAR EM CUIABÁ 
Nos meses de férias escolares, o Sesc Arsenal, em Cuiabá 
(MT) contou com uma programação intensa voltada para 
o público infantil. Foram realizadas apresentações de 
dança, teatro e música, de sessões de cinema, narração 
de histórias, atividades ligadas às artes plásticas, além de 
surpresas instantâneas, oficinas de grandes ideias e brin-
cadeiras no jardim.

ENCONTRO COM IDOSOS  
ENTRA PARA O CALENDÁRIO  
DA PREFEITURA DE CUIABÁ 
Recreação, palestras, gincanas, bingo, concurso de dan-
ça, desafios, hidroginástica recreativa e baile tradicional 
foram algumas das atividades realizadas no programa 
Encontro com Idosos: Ampliando as Possibilidades, que 
aconteceu no Sesc Balneário, em Cuiabá (MT). Em setem-
bro, o evento reuniu pessoas da terceira idade atendidas 
por vários Centros de Convivência de Idosos do Sesc no 
estado. Os participantes assistiram ao desfile da Miss e do 
Mister Idoso 2016, além de uma apresentação do tradicio-
nal grupo de Siriri Coração Tradição Franciscano.
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Brincando nas Férias
Em 2016 o Sesc promoveu, em vários estados do 

país, mais uma edição do Brincando nas Férias, pro-

grama voltado para as crianças nas férias de verão 

e de inverno.

Na edição de verão organizada nas unidades do 

Sesc em Santa Catarina, o tema foi Elementos da 

Natureza, e na de inverno, Esporte e Cooperação, e 

os pequenos entraram no clima dos Jogos Olímpi-

cos sediados no Rio. Os projetos atraíram mais de 

3 mil crianças, e a programação incluiu jogos, brin-

cadeiras cantadas, oficinas, palestras e exposições 

educativas, além de teatro, dança, cinema, esportes, 

brincadeiras temáticas, contação de histórias, gin-

cana e passeios. 

Em julho, o Sesc na Paraíba promoveu muita diversão 

às crianças de 5 a 13 anos. A colônia de férias con-

tou com competições esportivas, oficinas de dança, 

de reciclagem e de mosaico, além de apresentações 

culturais, gincanas interativas, passeios ciclísticos e 

sessões de cinema. O projeto aconteceu nas unida-

des de João Pessoa, no Sesc Centro e no Sesc Gravatá, 

Campina Grande, Guarabira, Patos, Sousa e Cajazeiras.

Para fazer a alegria de crianças alagoanas de 6 a 11 

anos, o Sesc Guaxuma, em Maceió (AL), trouxe ati-

vidades recreativas, educativas e esportivas, além 

de apresentações de palhaços, artes circenses e 

oficinas sobre meio ambiente, reciclagem e trilha 

ecológica.

Na unidade Sesc Turismo, em São Luís (MA), a pro-

gramação especial foi direcionada para crianças 

de 6 a 10 anos. O projeto aconteceu na segunda 

quinzena de julho, e teve como tema Brincando de 

Acampamento. Durante seis dias os participantes 

viveram muitas aventuras, praticaram esportes, in-

teragiram com outras crianças, tiveram ensinamen-

tos básicos de primeiros socorros e aprenderam 

noções de acampamento. 

Jogos, brincadeiras, oficinas, vivências esportivas, 

apresentações artísticas e atividades educativas 

fizeram parte da programação em 26 unidades do 

Sesc no Paraná, que atendeu cerca de 4.200 par-

ticipantes de 6 a 12 anos. Todos brincaram e se 

divertiram com as atividades cujo tema foi Super-

-Heróis, na edição de verão; e Olimpíadas, na edição 

de inverno. O projeto tem como proposta valorizar 

a educação não formal, enfatizar a convivência dos 

participantes e as vivências lúdicas, com o intuito 

de proporcionar amizades e a solidariedade entre 

as crianças.

No Ceará, em julho, o tema trabalhado foi Lendas 

Brasileiras. Na programação, gincana cultural, espe-

táculos teatrais, oficinas de arte, artesanato, conta-

ção de histórias e show de mágica. 

No Sesc Bosque, em Rio Branco (AC), foram duas se-

manas de atividades em janeiro para 500 crianças, 

que participaram de trabalhos manuais, oficinas de 

artes, brincadeiras, jogos esportivos e recreativos, 

e ganharam camiseta e lanche, e fizeram passeios. 

A edição de janeiro do projeto no Amapá teve como 

tema Do Lazer ao Esporte Olímpico. As atividades 

se destinaram a crianças de 5 a 14 anos. Todos re-

ceberam camisa, mochila e lanche. A programação 

incluiu brincadeiras populares, cama elástica, jogos 

de salão, futebol, pula-pula, artes plásticas, teatro, 

jogos aquáticos, oficinas de culinária e dança e ses-

sões de cinema para 219 crianças.

Ainda dentro da programação do projeto Brincan-

do nas Férias, no Sesc Ler Araripina (PE), foi realizado 

o Mini Chefs, concurso de gastronomia voltado 

para crianças de 9 a 11 anos. Elas se dividiram em 

seis grupos que deveriam produzir pratos e bebidas  

criativas e apresentá-las de forma atrativa para 

uma banca examinadora. O júri foi formado pelo 

gerente da unidade, a gerente adjunta e dois cozi-

nheiros. Eles tiveram como critérios de avaliação o 

nome fantasia dos pratos, o sabor, a apresentação, 

o preenchimento correto das fichas técnicas, a cria-

tividade e as boas práticas na manipulação dos ali-

mentos. O evento aconteceu no dia 28 de janeiro e 

contou com a participação de 45 crianças.
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ATIVIDADES GRATUITAS ANIMAM  
OS DOMINGOS EM SANTA CATARINA 
O dia de folga do comerciário e sua família ficou mais 
animado em Santa Catarina com as atividades gratuitas 
promovidas pelo Sesc. A cada domingo do mês foi pro-
posto um tema diferente. No primeiro, por exemplo, foi o 
Brinquedo Sesc, uma feira de artesanato, de antiguidades 
e de trocas, com produtos regionais feitos em pequena 
escala. Já no segundo domingo, o tema foi Datas Come-
morativas. Foram trabalhadas 12 datas temáticas em 204 
eventos realizados em todo o estado, totalizando 90.301 
visitantes. Os destaques das datas de maior público foram 
as festas juninas, com o tradicional Arraiá do Sesc, a Festa 
da Família e o Dia das Crianças.

No terceiro domingo do mês, foi a vez do Festival da 
Criança. As ações recreativas, culturais e educativas aten-
deram 17.833 pessoas em sete cidades de Santa Catari-
na, em 62 eventos. Foram realizadas feira de trocas de 
brinquedos, recreação esportiva, cirandas e brincadeiras 
cantadas, brinquedos de madeira, festival de jogos coope-
rativos e muito mais.

Por fim, o quarto domingo foi dedicado ao Festival Gas-
tronômico Sabores do Brasil, projeto tradicional e já con-
solidado do Sesc. O projeto proporcionou ao público a 
oportunidade de degustar cardápios típicos e participar de 
programações culturais relacionadas ao tema. Foram ser-
vidas 35.950 refeições em 11 edições. O festival propiciou 
uma viagem que incluiu desde a mesa farta dos italianos 
aos prazeres culinários diferenciados do oriente. 

COLÔNIA DE FÉRIAS TEM  
OFICINAS QUE VALORIZAM  
A CRIATIVIDADE E A EXPRESSÃO
Jovem.com foi uma colônia de férias realizada pelo Sesc no 
Pará, entre junho e julho, nas unidades Doca e Castanhal. 
Jovens de 11 a 17 anos puderam experimentar vivências 
socioculturais voltadas para o potencial criativo e a au-
toexpressão. Os adolescentes escolhiam três entre as ofi-
cinas ofertadas: DJ, customização de roupas e acessórios, 
fotografia, esporte, desenho artístico e teatro. No último 

dia foi organizado um Luau Teen em que os participantes 
apresentaram a seus familiares os resultados das oficinas: 
exposição de fotografia e dos desenhos artísticos, desfile 
de roupas e acessórios, e performances teatrais; a música 
da festa ficou por conta dos jovens DJs. Na unidade Casta-
nhal, cinco participantes do projeto, por iniciativa própria, 
formaram a Banda Teen. No último dia, apresentaram aos 
pais um show com músicas regionais e da MPB.

NOITE DA SERESTA NO  
SESC MORADA DOS BAÍS
O Sesc Morada dos Baís recebeu a primeira Noite da Se-
resta, em junho, com a temática de festa junina. Com in-
gresso solidário (1 litro de leite), as arrecadações foram 
revertidas ao Recanto São João Bosco, em Campo Grande 
(MS). O evento foi uma realização do Grupo de Convi-
vência do Sesc, e os convidados foram idosos de outros 
Centros de Atendimento de Campo Grande.

DEZ CORAIS DO PIAUÍ  
SE REÚNEM EM TERESINA
Faltando um mês para o Natal, aconteceu a quinta Mostra 
Sesc Natalina de Corais, realizada no Theatro 4 de Setem-
bro, em Teresina (PI). Com entrada gratuita e em dois 
dias de evento, o público assistiu às apresentações de dez 
coros. Na estreia, se apresentou o HarmonyVoice, coral 
formado por idosos do TSI, que contou com a participação 
especial da Orquestra Jovem do Sesc. O público também 
conferiu os corais do Instituto de Educação Tecnológica 
(IFPI), coral Mórmon e o Vox Justitia, formado por fun-
cionários do Tribunal de Justiça do Piauí. Para finalizar, 
uma apresentação especial do coral Madrigal Vox Popvli. 
Na segunda noite, a abertura foi feita pelo coral da Facul-
dade Ademar Rosado (FAR), seguido do coral da Secreta-
ria de Administração do Estado (Sead), do Coral Feminino 
do Piauí, coral Jubilai e, fechando o evento, o coral da Uni-
versidade Federal do Piauí.
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PARAÍBA RECEBE O SESC COM VOCÊ
O Sesc, em parceria com o Senac e a TV Cabo Branco, trans-
formaram o Parque da Lagoa, em João Pessoa (PB) em um 
grande parque de diversões, com atividades de lazer, arte, 
cultura e saúde para crianças e a família. Em julho, foi rea-
lizado o Sesc com Você, com atividades como contação de 
histórias, oficinas de pintura, escalada, caminhada, ginástica 
e jogos interativos de combate ao mosquito Aedes aegypti. 
O público também saiu de lá informado sobre como se pre-
venir de doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids, 
assim como realizar exames para detectar o câncer de mama 
e de colo de útero. A saúde bucal e a segurança no trabalho 
também foram temas abordados. O Sesc com Você também 
esteve em Campina Grande (PB) com as mesmas atividades.

TURISMO SOCIAL
SESC NO PANTANAL PARTICIPA  
DE FEIRA INTERNACIONAL
A primeira edição da Feira Internacional de Turismo do 
Pantanal aconteceu em abril no Sesc Arsenal, em Cuiabá 
(MT), e foi uma iniciativa do governo do estado em par-
ceria com o Sindicato das Empresas de Turismo de Mato 
Grosso. A presença do Sesc teve como objetivo divulgar 
as principais contribuições das unidades locais. Foram 
destaque as pesquisas científicas realizadas na Reserva 
Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal; os proje-
tos socioambientais e as atividades do Sesc Poconé (MT), 
além das atividades de turismo de aventura e ecológico no 
Sesc Serra Azul, localizado no município de Rosário Oeste 
(MT). Valorizando a divulgação dos serviços de hotelaria, 
passeios e toda a infraestrutura para eventos e lazer do 
Hotel Sesc Porto Cercado, a exposição do Sesc Pantanal 
teve como diferencial a distribuição de adubo para jardim 
ao público visitante. Esse material foi resultante da com-
postagem dos resíduos orgânicos gerados pelo hotel, de-
monstrando os esforços e conquistas na consolidação do 
Sistema de Gestão Ambiental.

TURISTA DO SESC  
ESCOLHE SUA ALIMENTAÇÃO  
NO SERVIÇO DE BORDO
O programa Viagem Sabor e Saúde, realizado pelo Sesc 
em Pernambuco, em parceria com a coordenação de Nu-
trição, oferece opções de alimentação com qualidade no 
serviço de bordo das excursões promovidas pelo Sesc. No 
momento da compra do pacote, o turista recebe um car-
dápio de itens disponíveis com o valor nutritivo de cada 
alimento para compor sua refeição. No dia da viagem, o 
cliente recebe o kit Sabor e Saúde personalizado com o 
lanche escolhido, além de uma cartela de exercícios de 
alongamento e uma receita de aproveitamento integral de 
alimentos. O projeto ocorreu ao longo do segundo semes-
tre e, ao padronizar o serviço de bordo durante as viagens 
do Turismo Social, o programa de alimentação saudável 
leva em conta as preferências e as restrições alimentares 
de cada um.

SESC CAPACITA AGENTES  
RECREATIVOS E ATENDE MAIS  
DE 50 MIL CRIANÇAS E JOVENS 
O projeto Recreio nas Férias é uma iniciativa da prefeitura 
de São Paulo, sob a coordenação da Secretaria de Educação. 
Cabe ao Sesc em São Paulo capacitar coordenadores e agen-
tes recreativos e receber nas unidades grupos organizados de 
crianças. O projeto, realizado desde 2001, tem como objetivo 
ampliar o acesso a bens culturais na cidade para crianças e jo-
vens. Em 2016, 1.600 pessoas foram capacitadas e mais de 50 
mil crianças participaram das atividades desenvolvidas entre 
janeiro e julho nas unidades Belenzinho, Bom Retiro, Campo 
Limpo, CineSesc, Consolação, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, 
Pinheiros, Pompeia, Santana, Santo Amaro e Vila Mariana.

Brincando nas Férias em Castanhal (PA). Foto: Sesc no Pará
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CENTROS DE TURISMO E LAZER 
SESC EM PERNAMBUCO DISTRIBUEM 
VALES-PRESENTES
A opção de compra de vales-presentes foi uma ação que teve 
início em 2016 nos Centros de Turismo e Lazer Sesc em Per-
nambuco, nas cidades de Garanhuns e Triunfo. Ao longo do 
ano foram disponibilizados quatro tipos de vale-presente: 
day use, com almoço, programação recreativa e utilização 
das instalações do hotel; vale-presente Garanhuns (PE), com 
pensão completa em sistema de bufê, recreação e utilização 
das instalações do hotel; vale-presente Triunfo, com almoço, 
programação recreativa e utilização das instalações do hotel; 
e vale-presente Núpcias, com apartamento decorado espe-
cialmente para a noite, uma garrafa de vinho, taça com frutas 
da época, chocolates e enxoval diferenciado. Com os vales-
-presente, os centros de turismo, além de oferecerem mais 
opções de lazer, conseguem aumentar a ocupação dos hotéis. 
As compras puderam ser feitas no setor de reservas.

SESC EM MINAS E EM PERNAMBUCO 
IMPLEMENTAM MELHORIAS  
NO SISTEMA DE RESERVA
Em fevereiro, a implantação da plataforma de reserva on-line 
(e-GDS) surgiu da necessidade do Sesc em Minas Gerais de 
acompanhar as tendências do mercado no que se refere à uti-
lização de novas tecnologias para relacionamento com seus 
clientes. A utilização desse mecanismo permitiu que o Sesc 
ampliasse suas possibilidades de comercialização de reser-
vas, facilitasse o relacionamento com seus clientes, divulgas-
se mais as unidades de hospedagem e otimizasse o processo 
financeiro das reservas, por exemplo. Desde a inauguração 
do serviço, já foram feitas mais de 1.300 reservas.

Já em Pernambuco, em junho, o sistema de reservas do Tu-
rismo Social entrou em funcionamento. Desde o início dos 
serviços, já foram realizadas 3.561 reservas on-line. A au-
tomação ampliou o número de pessoas atendidas, agilizou 
e facilitou o acesso de clientes à rede de hotéis do regional 
de Pernambuco. Desde então, o público consegue ver, em 
tempo real, os períodos disponíveis e indisponíveis para re-
servas, evitando o tempo investido no feedback de solicita-
ções e aumentando a transparência do processo.

PROJETO ESTIMULA TURISMO EM 
QUILOMBOS DO VALE DO PARAÍBA
O roteiro Brasileiro Que Nem Eu propôs excursões com 
destino a Eldorado (SP) em que os participantes puderam 
conhecer histórias de luta e resistência das comunidades 
quilombolas que contribuíram para a preservação das ri-
quezas culturais e naturais de sua região. Os visitantes 
reconheceram também o patrimônio histórico-cultural 
desses locais pela memória de seus habitantes. Os pas-
seios priorizaram iniciativas de desenvolvimento local e 
comunitário, com destaque para a valorização e integra-
ção cultural e a sustentabilidade. Com isso, os viajantes 
foram convidados a experimentar novas formas de se 
relacionar consigo mesmos e com a história do país. O 
projeto contou com o acompanhamento de especialistas, 
e incluiu atividades que promoveram a convivência e de-
monstrações de fazeres e saberes locais, além de materiais 
de mediação que complementaram o trabalho realizado 
pelo guia e especialista.

CICLO DE PALESTRAS DEBATE  
TURISMO RESPONSÁVEL  
E SUSTENTÁVEL
De junho a dezembro, o projeto Ética no Turismo orga-
nizou uma série de atividades mensais que permitiram 
o debate sobre um turismo responsável e sustentável. 
Os temas tratados foram Desafios Para a Ética na Ativi-
dade Turística, Turismo Pós-Conflito, Colonização Turís-
tica do Planeta, Gênero e Turismo, Turismo e Economia 
Colaborativa e Turismo e Resistências. O projeto, que 
aconteceu no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc 
em São Paulo (SP), buscou estimular a reflexão sobre os 
valores éticos voltados para o desenvolvimento de um 
turismo solidário e consciente, bem como difundir prin-
cípios contidos no Código Mundial de Ética do Turismo, 
documento do qual o Sesc em São Paulo se tornou, em 
2015, a primeira instituição brasileira signatária. A ação 
teve 155 participantes.
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CAMINHADA DESVENDA  
OS MISTÉRIOS E AS HISTÓRIAS  
DE ARACAJU
O projeto Descobrindo a Cidade a Pé, em Sergipe, reuniu 
crianças, jovens e adultos para conhecer fatos e curiosida-
des que marcaram a história da capital, Aracaju, no iní-
cio de sua fundação, em 1855. Em dezembro, o público 
caminhou do cais do porto até a praça Olímpio Campos, 
percorrendo o chamado quadrilátero de Pirro. O passeio 
foi guiado pelo pesquisador Heriberto de Souza, que nar-
rou diversos acontecimentos que marcaram a política e a 
vida social. A ação propôs uma nova percepção dos arre-
dores públicos por parte dos transeuntes, apresentando-
-se também como um instrumento educativo importante 
no processo de valorização do conjunto de bens materiais 
e imateriais da cidade.

SESC NA BAHIA FAZ EXCURSÃO  
INÉDITA AO TOCANTINS
De 7 a 12 de agosto, 114 turistas saíram da Bahia com o ob-
jetivo de conhecer Palmas (TO) e as belezas do Parque Esta-
dual do Jalapão. A excursão passou por cachoeiras, cânions, 
morros, além das principais atrações do Jalapão, como os fer-
vedouros, e algumas comunidades que fabricam artesanato 
usando o capim dourado e gerando fonte de renda aos locais. 
A viagem, inédita, proporcionou aos comerciários e suas fa-
mílias momentos de lazer e aprendizado sobre um destino 
ainda pouco explorado pelos brasileiros, e intensificou a pro-
moção de atividades culturais e ecológicas, transformando o 
turismo em um meio de conhecimento e inserção nas tradi-
ções locais e de conscientização ambiental.

EXCURSÃO AO MONTE RORAIMA  
LEVA 15 AVENTUREIROS  
AO PONTO TURÍSTICO
Nos meses de setembro, novembro e dezembro, o projeto 
Esquenta Monte Roraima levou aventureiros para conhe-
cer as lendas, a fauna e a flora do monte Roraima, na fron-
teira entre Brasil, Venezuela e Guiana. O passeio incluiu 
alimentação, hospedagem, transporte e acompanhamento 
da supervisão de Turismo Social do Sesc. 

PASSEIOS DE FLUTUANTE  
NO LAGO DE PALMAS  
VALORIZA TURISMO LOCAL
Nos meses de maio e agosto, o Turismo Social do Sesc em 
Tocantins promoveu passeios de flutuante no lago de Pal-
mas, com a participação de 135 pessoas. Formado com a 
construção da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães 
no trecho do rio Tocantins entre a capital e Lajeado, o lago 
de Palmas tem 172 km de extensão e 8 km de largura, 
resultando numa área de 630 km².

TURISMO TODO DIA SUBSIDIA  
EXCURSÕES PARA COMERCIÁRIOS 
O Turismo Todo Dia foi implementado em 2016 para am-
pliar o acesso dos trabalhadores do comércio da comuni-
dade de baixa renda aos meios de hospedagem Sesc em 
Minas Gerais. A instituição subsidia aproximadamente 
60% da despesa total da excursão para o comerciário e 
seus dependentes, mediante a comprovação de renda 
mensal de até três salários mínimos do titular da reser-
va. Entre março e junho, foram organizadas 12 excursões 
com 370 pessoas.

PROJETO REVELA A CAPITAL  
DE GOIÁS EM PASSEIOS GRATUITOS
Entre janeiro e junho, o Sesc em Goiás promoveu passeios 
gratuitos com o projeto Goiânia — Para Conhecê-la Mais. A 
iniciativa fez com que os 112 participantes percorressem 
pontos turísticos, históricos e culturais da cidade. Nos 
roteiros guiados de ônibus, o público descobriu e con-
templou as belezas, a história e as curiosidades da capital 
goiana. No primeiro semestre, foram feitos passeios em 
locais poucos convencionais, como a Academia da Polícia 
Militar, o Memorial do Cerrado, museu que retrata desde 
a origem do planeta Terra à chegada dos portugueses ao 
Brasil, e o Estádio Serra Dourada.
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HOTEL SESC PORTO CERCADO  
GANHA NOVOS PASSEIOS
Desde agosto, a programação do Hotel Sesc Porto Cercado, 
localizado no Pantanal, conta com três novos passeios, que 
foram criados com viés ecológico e sustentável. No passeio 
de bicicleta, o hóspede percorre 14 km do hotel até o Par-
que Sesc Baía das Pedras. Já na trilha Parque Sesc Baía das 
Pedras, parte do trajeto é feito em jipe tipo safári, a partir do 
hotel. O passeio Transpantaneira segue pela estrada que liga 
os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas diver-
sas lagoas que são formadas na região no período de cheia, é 
possível ver uma fauna rica e abundante, com destaque para 
a concentração de jacarés e grande variedade de aves.

PACOTE DE RÉVEILLON TEM  
ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO DE 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
A programação do pacote de ano novo do Hotel Sesc Porto 
Cercado, em Mato Grosso, deu início às comemorações dos 
20 anos do Sesc no Pantanal (em 2017), com o tema Esco-
lhas. As atividades para todas as idades realizadas durante 
os dias do pacote tinham como objetivo conscientizar as pes-
soas acerca da preservação e conservação do meio ambiente, 
além da valorização da cultura local. Ações como plantio de 
árvores, exibição de documentário sobre a fauna e flora do 
Pantanal, passeios ecológicos, assim como atividades recrea-
tivas e apresentações culturais variadas fizeram parte da pro-
gramação. Durante o pacote, o hotel recebeu 402 hóspedes. 

City tour natalino em Porto Velho (RO). Foto: Jéssica Bessa

CITY TOUR NATALINO: UM MOMENTO 
DE ENCANTO E SOLIDARIEDADE
Em dezembro, a cidade de Porto Velho (RO) costuma 
ficar enfeitada para o Natal, e desperta o encanto entre 
seus moradores. Para aproveitar a decoração, o Turismo 
do Sesc promoveu a nona edição do City Tour Natalino, 
para aproximadamente 1.700 crianças. A bordo do Trenzi-
nho Só Alegria, elas passearam pelas principais avenidas 
da cidade, nas regiões Sul, Norte, Leste e Centro, permi-
tindo uma experiência única entre crianças cuja condição 
social não permite a visita a esses locais. Durante dois 
dias, o passeio partiu do Sesc Escola de Porto Velho, onde 
ocorreram doações de brinquedos entregues a entidades 
cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc.

LAZER E DIVERSIDADE
SESC OFERECE PROGRAMAÇÃO  
SOBRE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO  
E MEDICINA NO ESPORTE
O Sesc, por meio da unidade de Santos (SP), organizou, em 
agosto e setembro, a programação cultural do International 
Conventionon Science, Educationand Medicine in Sport (IC-
SEMIS). O evento, que tradicionalmente acontece no país 
em que são realizados os jogos olímpicos e paraolímpicos, 
teve a chancela da Universidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), do Comitê Internacional Paralímpico (IPC) e do Con-
selho Internacional de Medicina do Esporte e Educação Física 
(ICSSPE). A comissão de organização local foi composta 
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pela Unifesp e contou com representantes de outras univer-
sidades públicas, como Unicamp, USP, Unesp e UFMG. 

SEMINÁRIO PROMOVE A INCLUSÃO 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM 
ATIVIDADES ESPORTIVAS
Em outubro, a unidade Sesc de Presidente Prudente (SP) rece-
beu o seminário Esportes Inclusivos, Participativos e de Lazer. 
Em sua quarta edição, o evento procurou estimular reflexões 
sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas atividades 
esportivas. Palestras, minicursos, apresentações esportivas e 
bate-papo com os velocistas paraolímpicos Gustavo Henrique 
e Jerusa dos Santos, buscaram fornecer subsídios práticos e 
teóricos para atuação junto às pessoas com deficiência, abor-
dando o esporte adaptado como ferramenta de inclusão.

MINICURSOS DE FÉRIAS  
PROMOVEM A ARTE E A CULTURA
O Sesc em Alagoas incrementou sua programação, em ja-
neiro, com diferentes minicursos voltados para interessados 
nas mais distintas áreas culturais. O de artes visuais, chama-
do Experimentações com Gravuras, trabalhou o fazer artís-
tico com base em experimentações de materiais. No campo 
da música, foi oferecida a Iniciação em Canto, com os prin-
cipais mecanismos corporais utilizados na produção vocal. 
Já o cinema teve seus conceitos básicos debatidos na oficina 
O que é Cinema? E as artes cênicas foram prestigiadas com 
a Iniciação em Teatro, que buscou proporcionar ao aluno o 
exercício da construção da cena teatral. As inscrições para os 
cursos, que reuniram mil pessoas, foram gratuitas. 

LAVAGEM CULTURAL  
HOMENAGEIA A RUA CHILE  
COM CORTEJO CARNAVALESCO
Em fevereiro, o Centro de Convivência da Terceira Idade, em 
Salvador (BA), realizou a 22a edição da Lavagem Cultural, com 
o tema Salvador, Berço da Cultura Baiana. Em homenagem à 
centenária rua Chile, onde a unidade está localizada, a ativi-
dade recreativa, que reuniu 600 pessoas, valorizou aspectos 
da cultura baiana, exaltando os festejos locais que acontecem 
durante o verão e antecedem o Carnaval. Foi organizado um 
cortejo de alas (sambadeiras, baianas, Filhos de Gandhi etc.), 

compostas por integrantes do Grupo Fonte de Vida, que fez 
o percurso de ida e volta entre a unidade e a praça municipal.

MOSTRA SESC DE ARTESANATO  
Peças produzidas por artesãos do litoral norte de Alagoas fo-
ram expostas em fevereiro na sexta edição da Mostra Sesc de 
Artesanato, no Sesc Guaxuma, em Maceió (AL). O evento, 
que teve entrada franca, trouxe 22 expositores com produ-
tos feitos de matérias-primas típicas da terra, como o barro, 
a madeira e a palha. Entre as peças que foram produzidas, 
exibidas e comercializadas, havia brinquedos de madeira, la-
ços, carrinhos de coco, bonecas de pano, objetos decorativos 
de palha de ouricuri, luminárias de PVC e bordados. A ação 
contou também com atrações culturais.

Lavagem cultural em Salvador (BA). Foto: Sesc na Bahia

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   123 07/06/17   13:43



As atividades de assistência do Sesc visam ao estímulo da 

solidariedade e da integração, em projetos de auxílio na 

alimentação, como o Mesa Brasil Sesc, trabalho social com 

grupos e com idosos e ações comunitárias.
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PERCUSSÃO PARA A TERCEIRA IDADE   
Criado em outubro de 2015, o projeto Maracatu Estrela 
da Sedução estimula o idoso a aprender instrumentos de 
percussão, além de contribuir como linguagem para se 
expressar e propiciar a melhoria da saúde, o aumento da 
autoestima, o bem-estar, a sociabilidade, a percepção e a 
autonomia na vida social, uma vez que a música contribui 
para manter a memória mais ativa e para evitar o isola-
mento. O grupo de maracatu é um dos resultados do tra-
balho com idosos do Sesc em Pernambuco. 

Idosos participam do projeto Maracatu Estrela da Sedução (PE)
Foto: Sesc em Pernambuco
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GINCANA SOLIDÁRIA DO TSI  
CHEGA A JOÃO PESSOA  
O Sesc Centro João Pessoa (PB) reuniu idosos partici-
pantes das atividades de esporte (como vôlei recreativo 
e ginástica para a terceira idade) e cultura (como dança 
de salão, dança contemporânea e coral) para promover a 
integração entre eles por meio dessas atividades. Duran-
te o evento, foram arrecadados cerca de 1.100 produtos 
de higiene pessoal. O material foi doado a instituições de 
acolhimento a idosos na capital da Paraíba. As doações 
foram divididas, e a distribuição foi feita mensalmente.

AÇÃO ESTIMULA INTEGRAÇÃO  
DE GRUPOS DE IDOSOS DE  
MUNICÍPIOS DO AMAZONAS 
O Sesc no Amazonas, por meio do Trabalho com Grupos, 
realizou em setembro a 10a Manhã de Sol Intergrupos, no 
Centro de Atividades Fausto Ventura, no município de Ma-
nacapuru (AM). O evento teve por objetivo promover a in-
tegração dos grupos de idosos e as relações com as institui-
ções e órgãos que atuam na área do envelhecimento, além de 
proporcionar acesso aos espaços e serviços oferecidos pelo 
Sesc. No total, participaram 420 idosos, de Manaus e Ma-
nacapuru. A programação contou com serviços de aferição 
de pressão arterial e massagem corporal, oficina de origami, 
exposição de artesanatos, exposição de produtos terapêuti-

cos, apresentações culturais, atividades recreativas, aulas de 
ginásticas de baixo impacto, almoço e banho de piscina.  

40 ANOS DE TSI NO PARÁ 
O dia 13 de dezembro foi dedicado à celebração dos 40 anos 
do Trabalho Social com Idosos no Sesc no Pará. A programa-
ção contou com a palestra O Perfil dos Idosos de Ontem e 
os do Século XXI. O evento reuniu idosos dos grupos Pleni-
tude (Sesc Castanhal) e Bem Viver (Sesc Doca), gestores e 
profissionais do Sesc, além de representantes de entidades 
da sociedade civil parceiras da pessoa idosa, como Conselho 
Estadual e Municipal do Idoso, universidades, Associação 
Brasileira de Alzheimer (Abraz) e outras organizações.   

GRUPO ALEGRIA DE VIVER  
COMEMORA 24 ANOS 
Para celebrar os 24 anos de atuação do Alegria de Viver, foi 
organizado um baile que reuniu integrantes, familiares e con-
vidados de outros grupos de convivência de terceira idade. 
Criado em 1992, o grupo é resultado do Trabalho Social com 
Idosos do Sesc no Amapá, cujo objetivo é estimular a partici-
pação em atividades que promovam a autoestima, a integra-
ção social, a inclusão, a autonomia e o envelhecimento com 
qualidade de vida. Uma vez por semana, ocorrem reuniões de 
convivência com dinâmica de integração, palestras, orienta-
ções de saúde e informações das políticas de direitos e ativida-
des complementares de dança e inclusão digital.    

TSI COMPLETA 27 ANOS  
NO MARANHÃO COM CURSO  
E GRUPO DE CANTO CORAL  
Ao longo do ano, o TSI no Maranhão realizou, na área de 
vivência do Sesc Deodoro, em São Luís, o Curso e Grupo 
de Canto Coral. Formado por idosos, teve regência de téc-
nico especializado em música e ensaios e apresentações 
que trabalharam a voz e a expressão corporal. A proposta 
era estimular a memória, a sociabilidade e a autoestima 
durante apresentações e cantatas. O projeto investiu na 
formação e no desenvolvimento de grupos de convivência 
voltados para maiores de 60 anos, promovendo o bem-
-estar, a inclusão social e a integração dos participantes.

10a Manhã de Sol Intergrupos, em Manacapuru (AM). Foto: Sesc no Amazonas
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PALESTRA E PASSEIO EM  
COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO  
Entre o fim de setembro e o começo de outubro, em co-
memoração ao Dia do Idoso, os integrantes do Grupo Sesc 
Vida Ativa de Palmas (TO) participaram de atividades de 
educação, esporte e lazer no Centro de Atividades. A geria-
tra Marina Barichello Cerqueira Valim ministrou a palestra 
A Terceira Idade em Movimento: a Capacidade Não se Apo-
senta, e, em seguida, o professor de Educação Física Paulo 
Felix falou sobre a importância do exercício e realizou ati-
vidades com os idosos. Para encerrar, a professora Izabela 
Nunes Araujo deu uma aula de dança. Já em outubro, acon-
teceu o passeio para a Chácara dos Ipês com os idosos do 
Centro de Atividades e do Tênis Sesc. 

Colônia de férias do Trabalho Social com Idosos no Pará. Foto: Veruscka Brizart

BEM-ESTAR E DIVERSÃO  
EM COLÔNIA DE FÉRIAS PARA IDOSOS  
A colônia de férias do Trabalho Social com Idosos (TSI) do 
Sesc no Pará ofereceu programação socioeducativa, cultural 
e de entretenimento. Banho de piscina, contação de histó-
rias, sessão de cinema, passeio para vários espaços turísti-
cos, espaço fashion, oficina de reaproveitamento de material 
reciclável e jogos de tabuleiro foram algumas das atividades 
oferecidas. Outra atividade foi o Espaço Dance, onde os ido-
sos dançaram e se divertiram muito. A ação, que aconteceu 
de 18 a 28 de julho, envolveu 50 pessoas da terceira idade 
em cada dia, e procurou estimular a sociabilidade, a descon-
tração e valorizar a pessoa idosa, estimulando a construção 
de hábitos saudáveis para elevação do bem-estar.

IDOSOS ACAMPAM EM UNIDADE  
DO SESC EM SERGIPE  
Em outubro, na unidade Siqueira Campos, em Aracaju 
(SE), aconteceu a 2a Noite do Hobby. Com uma progra-
mação diversificada voltada para a terceira idade, a ideia 
do projeto foi reunir participantes do grupo Nova Vida 
para viverem a experiência de passar a noite fora de casa 
e dormir em uma espécie de acampamento nas instala-
ções do Sesc. A programação teve início às seis da tarde, 
com a chegada e a acolhida do grupo, e seguiu com jantar 
dançante e apresentação teatral. Houve também o resgate 
de algumas brincadeiras populares de criança. A progra-
mação se encerrou à meia-noite e os idosos foram devi-
damente acomodados. No dia seguinte, às seis da manhã, 
aconteceu a alvorada festiva, com café da manhã, alonga-
mento e campanhas de saúde. O programa terminou com 
a apresentação de um esquete teatral, protagonizado por 
membros do grupo Nova Vida.

UNIDADES DO SESC EM SÃO PAULO 
PROMOVEM INTERCÂMBIO   
A ação Cá entre Nós — Encontro entre Unidades é um in-
tercâmbio entre pessoas da terceira idade. A cada semes-
tre uma unidade do Sesc em São Paulo recebeu participan-
tes vindos de outras três, com programações elaboradas e 
desenvolvidas por idosos para idosos, desde a escolha de 
temas, datas, horários, atividades e formatos, com ações 
em diferentes áreas, contribuindo para a troca de sabe-
res e de experiências. Participaram as seguintes unidades: 
Bauru, Belenzinho, Campinas, Catanduva, Interlagos, Ipi-
ranga, Itaquera, Osasco, Pinheiros, Piracicaba, Pompeia, 
Santana, São Caetano, São Carlos, São José dos Campos e 
Thermas, de Presidente Prudente.

PROJETO LEVA IDOSOS  
A CANTAR EM CORAL   
De julho a dezembro, o Sesc Poço (AL) desenvolveu uma ação 
sistemática exclusiva para o idoso do TSI. O projeto Musica-
lização para o Idoso, que atendeu 2.908 pessoas, foi desen-
volvido com a coordenação de Cultura do Sesc em Alagoas 
e trabalhou as habilidades musicais por meio do canto coral. 
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CURSO DE PINTURA  
E EXPOSIÇÃO EM RORAIMA   
Entre os meses de outubro a dezembro, os idosos do TSI 
assistiram a aulas práticas de pintura em telas. O curso 
Retratos na Memória foi uma iniciativa do Sesc em Rorai-
ma com o objetivo de oferecer ao público da terceira idade 
opções de cultura e lazer. Após o curso, aconteceu uma 
exposição com as telas e os vasos decorativos produzidos 
com papelão, filtro de café e palha. 

AÇÃO EXPLORA O POTENCIAL  
DO CORPO EM IDOSOS   
O TSI promoveu o evento Sesc Corpo, Cultura e Movi-
mento, nas unidades Sesc Poço (Maceió) e Sesc Arapi-
raca (AL). De julho a dezembro, mais de 2 mil pessoas 
experimentaram a troca de experiências culturais entre 
diferentes gerações. A ação explorou as potencialidades 
do corpo e sua linguagem. Em parceria com associação de 
idosos, o Sesc em Alagoas buscou, ao longo do ano, ofe-
recer uma convivência harmoniosa, implementando ações 
significativas e transformadoras por meio de temas dife-
rentes e distintos, tais como: mulher, preconceito, danças, 
manifestações culturais regionais, brincadeiras populares, 
entre outras.

BAILE DA SAUDADE APRESENTA  
DECORAÇÃO SUSTENTÁVEL    
A 30a edição do tradicional Baile da Saudade em Rondônia 
aconteceu no Sesc Esplanada e reuniu cerca de 400 inte-
grantes do grupo da terceira idade do Sesc, além de seus 
familiares e convidados. Com o tema Country, os idosos 
participaram de desfile de fantasias. O evento contou com 
uma decoração feita com material reciclado, confecciona-
da pelas integrantes do grupo. Durante o evento, houve 
apresentações culturais, homenagens, sorteio de brindes, 
e distribuição de lanche, tudo ao som de muita música. O 
Baile da Saudade é uma atividade anual, comemorada no 
Dia das Mães como forma de homenagear o público, que 
é majoritariamente feminino.

BAILE DAS FLORES ANIMA  
A PROGRAMAÇÃO DO SESC DOCA   
O tradicional Baile de Maio, realizado no Sesc Doca, em 
Belém (PA), alegrou a comunidade de idosos e seus fami-
liares, e também comerciários e dependentes. O evento, 
organizado em um salão social de recepções, é voltado para 
a integração do grupo Bem Viver (TSI) e contou com mui-
ta música e alegria. O público também pôde apreciar as 
apresentações de duas coreografias: A Serpente e a Estrela 
e Uma Nova Mulher, organizadas pelo grupo de dança do 
Bem Viver. Mantendo a tradição, 52 idosas desfilaram com 
seus pares, ocasião em que dançaram a Valsa da Meia-Noite.

Curso Retratos na Memória (RR). Foto: Alex Paiva

BLOCOS CARNAVALESCOS PARA  
FOLIÕES DA TERCEIRA IDADE  
ANIMAM MACEIÓ E ARAPIRACA   
Em fevereiro, o Sesc em Alagoas, por meio do TSI, pôs nas 
ruas muita alegria e irreverência com o desfile dos blocos 
Já Fui Bom Nisso e Ainda Sou, em Maceió (AL), e Comigo 
Ninguém Pode, em Arapiraca (AL). Os abadás foram ex-
clusivos para idosos inscritos no TSI. Além dos blocos, a 
folia continuou com os tradicionais bailes de carnaval, cuja 
programação incluiu concurso de fantasias, passista, bloco 
e frevo. Em Maceió, o Baile de Carnaval da Terceira Idade 
do Sesc aconteceu na unidade Sesc Poço, e foi animado pela 
orquestra Celebration; na unidade Sesc Arapiraca, a música 
ficou por conta da banda Painel do Tempo. Durante a festa, 
foram distribuídos os kits da folia, com confetes, serpenti-
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nas, leques, folhetos educativos sobre a prevenção de doen-
ças sexualmente transmissíveis e camisinhas.

QUADRILHA JUNINA DE IDOSOS DO 
SESC NO ACRE REÚNE 6 MIL PESSOAS    
Por meio do Trabalho Social com Idosos, o Sesc no Acre 
organizou mais uma edição da Quadrilha Junina de Ido-
sos. Os participantes contaram também com psicoterapia 
de grupo para a desinibição com o uso da dança. Com 
uma tradição de mais de 15 anos, o grupo se apresentou 
na capital e no interior, reunindo um público de 6 mil pes-
soas em Rio Branco (AC). Além de entregar diversas pre-
miações, a quadrilha é sinônimo de alegria e disposição, e 
representa o protagonismo da pessoa idosa.

proporcionaram uma melhor qualidade de vida aos idosos, 
um maior bem-estar e a elevação da autoestima. 

OFICINAS, EXIBIÇÃO DE FILMES  
E ESPETÁCULOS PARA O DIA  
INTERNACIONAL DO IDOSO    
O Dia Internacional do Idoso foi o mote para uma série de 
ações realizadas nas unidades do Sesc em São Paulo. A ideia 
era provocar discussões sobre o corpo que envelhece e suas 
potencialidades. Além de espetáculos e exibição de filmes, 
foram realizadas oficinas como Introdução à Dança Brasi-
leira, com Antônio Nóbrega; Memória e Corporeidade, com 
Célia Gouveia, Projeto VI.DA, com Alberto Magno; Idoso, 
Dança e a Cidade, com Jerônimo Bittencourt e Danielli Men-
des; e Autorretrato em Argila, com Luciano Almeida.

SESC EM PALMAS PROMOVE  
AVALIAÇÕES FÍSICA E FUNCIONAL  
EM IDOSOS   
O Sesc em Palmas realizou em setembro o 4o Mutirão de Ava-
liação Físico-Funcional e Social dos Idosos. A ação foi uma 
proposta do Departamento Nacional do Sesc em virtude do 
Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1o de outubro. 
As avaliações foram feitas gratuitamente, no Centro de Ativi-
dades Sesc Palmas (502 Norte) e envolveu também os idosos 
do Tênis Sesc, também na capital. Participaram da ação 18 
profissionais da Assistência Social e da Educação Física, que 
ministraram palestras, fizeram anamnese social e diversos 
testes funcionais e medidas antropométricas nos idosos. 

PROJETOS PROPORCIONAM  
QUALIDADE DE VIDA A IDOSOS NO ACRE
Os projetos Arte no Coreto e Oficinas de Habilidades 
Manuais, oferecidos pelo Sesc no Acre, estimulam e in-
centivam idosos na produção dos trabalhos manuais. A 
proposta é valorizar a criatividade do grupo, seu potencial 
artístico e sua participação social por meio de oficinas. 
Com isso, disponibilizam aos participantes terapia ocu-
pacional, complementação da renda após a aposentadoria, 
desenvolvimento da autoestima e recolocação no mercado 
de trabalho, colaborando para o resgate do valor social do 
idoso como cidadão participante de sua comunidade. Ao 

Baile da Saudade no Sesc Esplanada (RO). Foto: Paulo Afonso

PROGRAMA MELHORA  
A QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS 
DA TERCEIRA IDADE   
Vinte e cinco pessoas participaram, ao longo do ano, do Nú-
cleo de Atenção à Saúde do Idoso (Nasi) oferecido pelo Sesc 
em Pernambuco. Eles passaram por um mutirão de avaliação 
físico-funcional, tiveram acompanhamento social, nutricional 
e médico com a realização de exames laboratoriais gratuitos a 
cada três meses. Também participaram de ações de educação 
em saúde, exercícios de alongamento, fortalecimento e relaxa-
mento com base na prática de ioga e meditação, além de dan-
ça, atividades funcionais e atividades de vida diária (cuidados 
como vestir-se, fazer higiene, alimentar-se etc.). As atividades 

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   129 07/06/17   13:43



REALIZAÇÕES SESC 2016     130

Assistência

longo do ano, as atividades foram oferecidas a mais de 
4.500 idosos acreanos.

SESC NO PANTANAL RESGATA  
AUTOESTIMA DO IDOSO   
Entre julho e dezembro, o Trabalho Social com Idosos (TSI) 
do Sesc no Pantanal promoveu uma série de atividades em 
diferentes bairros da cidade de Várzea Grande (MT). Os par-
ticipantes tiveram aulas de coral, participaram de bailes e do 
primeiro Encontro Sesc Pantanal Grupos Vocais, ouviram nar-
ração de histórias, fizeram cursos e oficinas com reaproveita-
mento de materiais recicláveis e coleta seletiva voluntária. Um 
dos destaques do ano foi a apresentação do coral na inaugura-
ção do Parque Aquático e Complexo Esportivo do Sesc Poco-
né (MT) As ações proporcionaram interação, descontração e 
bem-estar, além de mudanças na qualidade de vida e inclusão 
social, consciência ecológica e resgate da autoestima. 

CURSO ESTIMULA A MEMÓRIA  
AFETIVA DE IDOSOS   
A história de vida de cada um deveria ser resgatada, valoriza-
da e registrada. Com essa premissa, foi desenvolvido o curso 
Alinhavos da Vida — Curso de Memória Afetiva em 15 uni-
dades do Sesc em Minas Gerais, atendendo a 5.160 idosos. 
A iniciativa estimulou seus participantes a procurar recorda-
ções importantes de suas vidas para serem armazenadas de 
forma artesanal, por meio de ilustrações, bordados, pinturas 
e colagens, entre outras técnicas, de acordo com o desejo de 
cada participante. Ao fim do curso, foram realizadas exposi-
ções nas unidades, de modo a apresentar simbolicamente as 
recordações de cada idoso aos familiares e amigos.

OFICINA IDOSOS CONECTADOS  
DESTACA A INCLUSÃO DIGITAL   
A unidade Sesc Camillo Boni, em Campo Grande (MS), rea-
lizou atividades para auxiliar os idosos a conhecerem e se 
familiarizarem com as novas tecnologias. A Oficina Idosos 
Conectados promoveu inclusão digital e ajudou os partici-
pantes por meio de aulas práticas. Eles aprenderam a man-
dar e-mails, interagir nas redes sociais, pesquisar e fazer 
compras pela internet.

GRUPOS DA MATURIDADE ATIVA  
SESC DO PIAUÍ SE ENCONTRAM  
PARA CONVENÇÃO    
Mil e quinhentos idosos de 56 municípios do Rio Grande 
do Sul se reuniram em Torres (RS) para a 13a Convenção 
da Maturidade Ativa, em novembro. Durante os três dias 
de evento, eles se envolveram em atividades que amplia-
ram o repertório cultural, artístico e recreativo do grupo. 
Eles puderam participar de oficinas de grafitagem, paddle, 
badminton e conheceram outras formas de lazer que fazem 
bem para o desenvolvimento físico, psicológico e social. 
Atividades envolvendo artesanato, tecnologia, teatro, dan-
ça, pescaria, hidroginástica, futebol e música foram dividi-
das entre o espaço do Hotel Sesc Torres e a Praça da SAPT.

OLIMPÍADAS DA TERCEIRA IDADE  
ESTIMULAM O ESPORTE
Em setembro, 350 idosos integrantes do grupo Vitalidade 
do Recife, da Região Metropolitana e do interior de Per-
nambuco, se reuniram para participar de uma série de ati-
vidades esportivas e recreativas. Entre as modalidades de-
senvolvidas havia basquete, vôlei, polo aquático, dominó, 
dama, boliche de garrafas PET e hidroanimação. O projeto 
do Trabalho Social com Idosos contou com a parceria das 
áreas de Esportes e Recreação.

GRUPO APRESENTA RESULTADOS  
DOS TRABALHOS REALIZADOS  
COM IDOSOS   
No dia 11 de dezembro, os integrantes do grupo Luz da 
Vida, atendido pelo Trabalho Social com Idosos, realizaram 
a Mostra Cultural da Terceira Idade para expor, no palco do 
Teatro Jaber Xaud, em Boa Vista (RR), as atividades elabo-
radas no decorrer do ano. O grupo apresentou os resultados 
dos trabalhos realizados no coral, nas ações de mobilização 
social e cultural e com o trabalho corporal (de danças). Na 
plateia, estavam familiares, amigos e comunidade em geral. 
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SESC PROMOVE ATIVIDADES SOBRE A 
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA   
Para marcar o Dia Mundial da Conscientização da Violência 
Contra a Pessoa Idosa, o Sesc em Alagoas abriu suas portas 
para promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo 
de pessoas com idades a partir de 60 anos. Para isso, ofere-
ceram uma programação diversificada sobre o tema. O even-
to aconteceu em junho, na unidade Sesc Poço, em Maceió, e 
contou com palestras, ações culturais e de saúde, além de um 
esquete teatral seguido pela palestra Faces da Violência Con-
tra a Pessoa Idosa. Os participantes também fizeram algumas 
atividades físicas desenvolvidas pela Coordenação de Esportes 
e Recreação, que antecedeu à apresentação do coral do TSI.

SEMINÁRIO DISCUTE O  
ENVELHECIMENTO MASCULINO  
NO AMAZONAS    
O Sesc no Amazonas, por meio do Trabalho com Grupos, 
realizou no dia 15 de julho, Dia do Homem, na unidade 
Balneário, em Manaus (AM), o primeiro Seminário En-
velhecimento Masculino: uma Abordagem Biopsicosso-
cial. Ao todo, 155 idosos participaram do seminário, que 
discutiu o envelhecimento masculino abordando a pers-
pectiva do homem idoso na contemporaneidade, frente a 
um contexto social machista de supervalorização do tra-
balho e do desempenho sexual. Também foram discutidas 
as consequências da aposentadoria e das naturais perdas 
biológicas do envelhecimento, que podem gerar dificul-
dades de ajustamento a essa nova etapa da vida e levar ao 
isolamento e à depressão.

CONGRESSO ESTADUAL DO IDOSO 
CHEGA À 5a EDIÇÃO NO PARANÁ    
O Hotel Sesc Caiobá, em Matinhos (PR), recebeu o evento 
que teve como tema Campeões no Jogo da Vida. A quinta 
edição do Congresso Estadual do Idoso reuniu os inte-
grantes dos grupos de TSI de 18 unidades do Sesc no Para-
ná e contou com algumas participações especiais: o meda-
lhista olímpico pela seleção brasileira de vôlei masculino 
Marcelo Negrão, que falou sobre a importância da prática 
de atividades físicas para um envelhecimento saudável; o 
geriatra Marcos Cabrera, que apresentou a palestra Enve-
lhecer com Saúde, Exercitando Corpo e Mente; o técnico 
da seleção brasileira de taekwondo Fernando Madureira, 
que falou sobre o tema Superação Através do Esporte; e 
da doutora em Serviço Social Silvana Maria Scorsin, que 
apresentou a discussão O Envelhecimento no Brasil — 
Avanços e Desafios. Os idosos também tiveram a opor-
tunidade de participar de atividades físicas e esportivas e 
assistiram a apresentações artísticas, culturais e musicais.

Idosos participam dos projetos Arte no Coreto e Oficinas de 
Habilidades Manuais em Rio Branco (AC). Foto: Sesc no Acre

SESC EM SÃO PAULO PARTICIPA DA 
SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS   
Em junho, todas as unidades do Sesc em São Paulo par-
ticiparam da Semana de Prevenção de Quedas. Com o 
tema Era uma Casa Nada Engraçada: Tinha Tapete, Tinha 
Escada, a campanha alertou para os cuidados necessários 
à prevenção no ambiente domiciliar. Visando diminuir a 
ocorrência de acidentes domésticos, as ações enfatizaram 
a importância da mudança de comportamento e a busca 
da autonomia das pessoas com mais de 60 anos.
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XX CONGRESSO BRASILEIRO  
DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA    
O Sesc esteve presente no XX Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia, ocorrido entre os dias 8 e 11 
de junho em Fortaleza (CE). O evento reuniu cerca de 4 
mil profissionais, pesquisadores, docentes e gestores, e o 
tema central foi Como Estamos Envelhecendo: o Indiví-
duo, a Sociedade e o Brasil?. Em sua participação, o Sesc 
no Ceará contribuiu com a organização e a realização do 
Encontro Pré-Congresso de Idosos, além de dar palestras 
e oferecer atividades no estande da Instituição, em que 
foram apresentadas as experiências do TSI desenvolvidas 
pelos Departamentos Regionais. Além disso, foi distri-
buído material socioeducativo elaborado pelo TSI do Sesc 
em Fortaleza (CE) sobre violência contra a pessoa idosa, 
prevenção de quedas, e sobre os projetos Era Uma Vez e 
Avalia Sesc.

SESC NO AMAZONAS ESTIMULA  
REFLEXÃO SOBRE A PESSOA IDOSA    
O Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa 
Idosa inspirou o Sesc Balneário José Ribeiro Soares, em 
Manaus (AM), a organizar, em junho, uma Mobilização ao 
Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa, com a 
participação dos grupos de Convivência da Terceira Idade 
dos bairros próximos. Além dela, a unidade também rece-
beu o 6o Encontro da Pessoa Idosa, com o mesmo tema, 
que teve a presença de palestrantes e profissionais que 
atuam nesse segmento no Amazonas. Mais de 800 idosos 
participaram das ações. 

CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 
ESTIMULA O PROTAGONISMO ENTRE 
OS IDOSOS DO TSI    
O Sesc realizou no mês de julho, em Fortaleza (CE), o 
Curso de Formação de Lideranças Idosas Protagonismo 
e Participação, com o objetivo de dialogar sobre a parti-
cipação social e o protagonismo da pessoa idosa. Foram 
abordados os seguintes temas: Velhice e Protagonismo; 
Políticas Públicas para a Pessoa Idosa; Movimentos So-
ciais; Participação Social; Fóruns/Conselhos/Conferên-
cias da Pessoa Idosa; Rede Socioassistencial e Violência e 

Maus-Tratos Contra a Pessoa Idosa. Os resultados dessa 
experiência foram apresentados no III Seminário Inter-
nacional sobre Novas Perspectivas do Envelhecimento 
Humano, promovido pelo Sesc no Distrito Federal (DF) 
em parceria com a Universidade de Brasília (UnB).

Ciclo Sesc de Palestras e Vivências para o Idoso. Foto: Sesc em Alagoas

CICLO DE PALESTRAS SOBRE O IDOSO 
ATRAI MAIS DE 1.500 PESSOAS     
As unidades do Sesc Poço, em Maceió, e Sesc Guaxuma 
(AL), com o apoio da Fundação de Seguridade Social (Geap), 
organizaram a 21a edição do Ciclo Sesc de Palestras e Vi-
vências para o Idoso. Os mais de 1.500 inscritos no evento 
participaram de uma programação que continha minicurso 
de capacitação, palestras, vivências e mostra de talentos. O 
projeto gratuito aconteceu entre os dias 8 e 11 de novembro 
e teve como público-alvo participantes do TSI e dos Centro 
de Referência da Assistência Social, além de outros grupos 
de idosos da capital e do interior. Para o encerramento, foi 
organizado um baile temático trazendo músicas que marca-
ram desde as décadas de 1960 até os dias atuais.
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MESA BRASIL SESC
EM PARCERIA COM A PERDIGÃO,  
SÃO DISTRIBUÍDOS CHESTERES  
EM 12 ESTADOS DO BRASIL    
No Natal de 2016, o Mesa Brasil Sesc e a Perdigão distribuí-
ram chesteres por meio da campanha No Coração Sempre 
Cabe Mais Que Um, que começou em 1o de novembro. Cada 
chester comprado pelo consumidor, outro seria doado para 
uma família menos favorecida cuja entrega ficaria a cargo 
da logística de transporte do programa Mesa Brasil Sesc. A 
Perdigão doou 230 mil aves, que beneficiaram mais de 900 
mil pessoas nos estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Pernam-
buco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

DIA NACIONAL DA COLETA DE 
ALIMENTOS CONTA COM A 
PARTICIPAÇÃO DO MESA BRASIL  
SESC EM RORAIMA
Ao longo do ano, o Mesa Brasil Sesc distribuiu 23.528 kg de 
alimentos a 203 entidades sociais em Roraima, e 57.929 pes-
soas foram beneficiadas. O programa participou do Dia Na-
cional da Coleta de Alimentos, em 6 de novembro, data em 
que pontos de coleta são distribuídos em todos os estados do 
país para a arrecadação de alimentos que posteriormente são 
distribuídos. Nesse dia foram coletados 653 kg de alimentos 
para instituições e creches cadastradas. 

CURSO MOSTRA COMO FAZER UMA 
HORTA SUSTENTÁVEL 
A sexta edição do Curso Horta Sustentável foi promovida pelo 
programa Mesa Brasil Sesc em Goiânia. A ação contou com 
a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibi-
lizou nutricionistas para falarem sobre o tema Alimentação 
Saudável e Horta Saudável. Participaram do curso 36 repre-
sentantes de instituições sociais cadastradas. Durante o curso, 
os participantes receberam orientações sobre a produção de 
hortaliças em pequena escala e aulas práticas sobre o preparo 
da terra, poda, plantio, replantio das mudas e compostagem. 
A instalação da horta pôde contribuir para o desenvolvimento 
sustentável das entidades sociais, além de despertar o interes-
se para o cultivo e o consumo de hortaliças. 

SESC DESENVOLVE OFICINAS  
EM RONDÔNIA
O projeto Ensinando a Pescar, do programa Mesa Bra-
sil Sesc, passou por Porto Velho e Ji-Paraná, cidades do 
estado de Rondônia. Lá, foram oferecidos oito cursos 
gratuitos, de julho a novembro, com carga horária de 
oito horas nas áreas de culinária, gestão e artesanato. 
A iniciativa do Sesc busca um meio de geração de renda 
às instituições atendidas pelo programa. Em sua sexta 
edição, ele contou com oficinas de fabricação de sabão 
ecológico e pinturas em tecido, além de atividades do 
Mesinha Saudável.

Campanha No Coração sempre Cabe Mais Um no Ceará. Foto: Junior Panela

MESINHA SAUDÁVEL ATENDE 205 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Promover alimentação de qualidade e formar hábitos sau-
dáveis em crianças e adolescentes. Esses são os principais 
objetivos do projeto Mesinha Saudável, realizado pelo 
Sesc no Amazonas, em setembro, no espaço escolar. Nas 
três edições do mês, três instituições sociais foram con-
templadas: Lar Fabiano de Cristo, Movimento Comunitá-
rio Vida e Esperança e Associação Missionária de Apoio e 
Resgate, com a participação de 205 crianças.
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CONCURSO DE RECEITAS REGIONAIS 
Em dezembro, o Mesa Brasil Sesc no Amazonas promoveu o 
Concurso de Receitas Regionais com aproveitamento integral 
dos alimentos. A proposta era incentivar a elaboração de recei-
tas saborosas, práticas, atrativas, acessíveis economicamente 
e que não gerassem desperdício de alimentos. Ao todo, foram 
apresentadas 75 receitas. Na fase final, a degustação aconte-
ceu no Centro de Atividades Danilo de Matos Areosa, no Sesc 
Centro, em Manaus para que os frequentadores pudessem vo-
tar nos melhores pratos. Em 1o lugar, ficou a Torta de Banana 
Pacovã; em 2o, a Torta de Cará (sabor do Amazonas) e em 3o a 
Abobrinha recheada com carne moída e purê. Todos os parti-
cipantes receberam brindes institucionais, e os três primeiros 
colocados receberam prêmios especiais. 

Dia Nacional da Coleta de Alimentos (RR). Foto: Alex Paiva Crianças participam do Mesinha Saudável (AM). Foto: Sesc no Amazonas

ENCONTRO DE MANIPULADORES 
ACONTECE EM TRÊS CIDADES DE 
ALAGOAS
Em Maceió, Palmeira dos Índios e Arapiraca (AL) acon-
teceu a terceira edição do encontro de manipuladores das 
instituições cadastradas no programa. A proposta foi ofe-
recer um dia de lazer educativo e também melhorar a au-
toestima desses profissionais. O evento aconteceu no dia 
28 de setembro e participaram ao todo 80 pessoas. 

SEMINÁRIO DEBATE ALIMENTAÇÃO  
E MUDANÇA CLIMÁTICA
Em outubro, o Sesc no Amazonas, por meio do Mesa Brasil 
Sesc na região, realizou o seminário O Clima Está Mudan-
do, a Alimentação e a Agricultura Também. O evento foi 
alusivo ao Dia Mundial da Alimentação e aconteceu no sa-
lão de eventos Zezinho Corrêa, na unidade Balneário José 
Ribeiro Soares (Manaus), com 122 participantes. O público 
conferiu as seguintes palestras: Influência do Clima na Pro-
dução de Alimentos, Produção de Alimentos Sustentáveis 
no Amazonas, Mudanças Climáticas e a Segurança Alimen-
tar e Nutricional e Alimentação e Agricultura.

AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE  
ALIMENTAÇÃO NO MATO GROSSO
O programa Mesa Brasil Sesc organizou diversas ações 
nas unidades do Sesc no Mato Grosso ao longo do ano. 
Entre elas, destaque para o Cozinha Sustentável, realizado 
em maio. A proposta era orientar  gestores e manipulado-
res de alimentos das instituições credenciadas sobre os 
benefícios do aproveitamento integral dos alimentos para 
a redução do desperdício e a melhoria do valor nutricional 
das preparações servidas. Foram realizados uma oficina 
culinária e o Encontro com Manipuladores, entre março e 
junho, que atualizou e capacitou os profissionais sobre os 
princípios básicos de alimentação, nutrição e elaboração 

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   134 07/06/17   13:43



135     REALIZAÇÕES SESC 2016

Assistência

de cardápios. Pensando no público infantojuvenil, acon-
teceu em abril o Mesinha Saudável, em que se utilizou 
um jogo de trilha sobre alimentação saudável, riscos do 
consumo de produtos industrializados e reconhecimento 
dos alimentos pelo olfato, paladar e tato.

Cuiabá e Rondonópolis (MT) foram as cidades que mais 
receberam ações do Mesa Brasil Sesc, como a Semana 
Mesa Brasil, realizada com crianças de várias idades. A 
proposta era discutir e orientar sobre sustentabilidade 
para gerar projetos ou modelos de ações de economia, 
consumo consciente e cuidado com o meio ambiente para 
a instituição colocar em prática. Outro projeto comum às 
duas cidades foi o Hortaliças na Mesa, para o qual foram 
criadas hortas nas instituições, promovendo a hortotera-
pia como terapia ocupacional e dando aos participantes a 
possibilidade de comercializar e tirar o próprio sustento 
desses produtos. As duas cidades também receberam o 
Mesa vai à Instituição, em que são organizadas ações edu-
cativas com informações sobre a redução e a prevenção de 
danos e risco social. Além de todas essas atividades, em 
Cuiabá também aconteceu o Gerando Saber, que promove 
ações de educação para que as pessoas aprendam a desen-
volver suas potencialidades.

ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE PARA 
CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS
A unidade de Belo Horizonte do Mesa Brasil Sesc criou 
o projeto Turminha do Mesa, que, entre setembro e no-
vembro, passou por seis creches cadastradas, totalizan-
do 16.152 participantes. As atividades contaram com 
capacitação dos educadores das creches sobre educação 
alimentar e nutricional para crianças de 0 a 6 anos e 
atividades recreativas para os pequenos. A Semana da 
Turminha do Mesa teve brincadeiras, jogos educativos, 
oficinas práticas de culinária e acompanhamento das 
refeições, com orientações e utilização de uma cartilha 
elaborada para esse programa.

CONCURSO ESTIMULA  
A CRIATIVIDADE NA COZINHA
Em novembro, aconteceu no Mato Grosso do Sul o 9º  

Concurso de Receitas Mesa Brasil Sesc. Profissionais 
de entidades beneficentes atendidas pelo programa 
criaram uma série de pratos que aproveitavam integral-
mente seus ingredientes. Os participantes procuraram 
utilizar alimentos regionais e, no fim, puderam trocar 
receitas, aumentando o repertório entre eles. A propos-
ta estimulou as instituições participantes a apresenta-
rem pratos criativos e nutritivos, feitos com alimentos 
consumidos diariamente e que fazem parte da identidade 
culinária local.

AÇÃO COMUNITÁRIA
CAMPANHA DO SESC ARRECADA MAIS 
DE 36 MIL BRINQUEDOS 
Todas as unidades do Sesc em Santa Catarina se en-
gajaram e mobilizaram a sociedade catarinense para 
promover uma grande arrecadação para a Campanha 
do Brinquedo. Entre setembro e outubro, a instituição 
conseguiu juntar 36.222 brinquedos, que foram distri-
buídos para 53 instituições sociais e comunidades de 
baixa renda em todas as regiões do estado. Entre as ati-
vidades, aconteceram feiras para Troca de Brinquedos e 
oficinas cocriativas, para a construção coletiva de brin-
quedos que serão doados. O objetivo foi trazer à tona 
questões voltadas ao consumo consciente e sustentável, 
estimular a empatia, a cooperação e as relações inter-
pessoais entre as crianças.

ESCOLA DO MATO GROSSO DO SUL 
ARRECADA ROUPAS PARA DOAÇÃO
O Sesc Escola Três Lagoas (MS) promoveu entre os alu-
nos do 3o ano do Ensino Fundamental a arrecadação de 
peças de roupas que foram doadas à unidade Assistencial 
Meimei, que atende crianças e adolescentes de bairros de 
baixa renda. A ação reforçou atitudes como a compaixão 
e a solidariedade e beneficiou 74 crianças que frequen-
tam a instituição.
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CAMPANHA DO BRINQUEDO ARRECADA 
MAIS DE 56 MIL ITENS 
O Natal de 28.072 crianças de 131 instituições sociais foi 
mais feliz depois da 8a Campanha do Brinquedo, realiza-
da pelo Sesc no Paraná, que teve como tema Veja com os 
Olhos de uma Criança. Com a arrecadação de 56 mil brin-
quedos novos e usados, a ação contou com 200 postos de 
coleta nas unidades do Sesc e do Senac, além de pontos 
disponibilizados nas empresas do comércio. A campanha 
aconteceu entre os dias 7 de outubro e 12 de dezembro em 
32 cidades do estado.

CAMPANHA DO AGASALHO ARRECADA 
CERCA DE 300 MIL PEÇAS
A 8a Campanha do Agasalho aconteceu entre o dia 20 de 
abril e 12 de agosto em 32 cidades do Paraná. Foram 250 
postos de arrecadação localizados nas unidades de serviço 
do Sesc e do Senac, além de pontos disponibilizados em con-
domínios pelo Secovi-PR em Cascavel, Curitiba, Londrina e 
Maringá (PR). A ação atendeu 273 instituições, conseguiu 
arrecadar 298.255 peças e beneficiou 149.128 pessoas.

SOPA SOLIDÁRIA DISTRIBUI MAIS DE 
2.700 REFEIÇÕES EM SALVADOR
Arroz, feijão, legumes e massas que sobraram limpas do al-
moço do Restaurante Centro, em Salvador (BA), passaram 
por uma avaliação organoléptica, sensorial e de temperatura 
para poderem virar a Sopa Solidária. O projeto do Sesc na Ba-
hia avaliou os alimentos e preparou uma rica refeição para po-
pulações em situação de vulnerabilidade social. Todas as eta-
pas foram monitoradas com base nos parâmetros de tempo e 
temperatura e nas normas de Boas Práticas de Fabricação. O 
preparo, a colocação em vasilhas e o transporte ficaram sob a 
responsabilidade técnico-operacional do restaurante, e a dis-
tribuição por conta das instituições beneficiadas (Levanta-te 
e Anda e Didá), indicadas pelo Mesa Brasil Sesc. O projeto 
reforça o compromisso do Sesc na Bahia com as políticas pú-
blicas de segurança alimentar, dando acesso ao alimento às 
populações em situação de vulnerabilidade social.

CENTRO DE EDUCAÇÃO JOSÉ  
ROBERTO TADROS PROMOVE AÇÃO 
EM PROL DE IDOSOS E CRIANÇAS
Por meio de atitudes concretas de partilha, solidariedade 
e cidadania, no período de setembro a novembro, 480 alu-
nos do Ensino Fundamental do Centro de Educação José 
Roberto Tadros, unidade de Manaus (AM), participaram 
do projeto Faça um Idoso e uma Criança Feliz. Foram arre-
cadados 1.467 kg de alimentos, além de roupas e brinque-
dos. As doações foram distribuídas no final de novembro 
às instituições Abrigo São Vicente de Paula (idosos), As-
sociação de Idosos Força Sempre Jovem (idosos), Abrigo 
Monte Salém (crianças) e Abrigo Moacir Alves (crianças). 

Projeto Ciranda em Palmas (TO). Foto: Sesc no Tocantins

SESC EM RORAIMA FAZ DOAÇÕES 
DE BRINQUEDOS EM COMUNIDADES 
INDÍGENAS 
O Sesc em Roraima realiza anualmente a campanha Um 
Brinquedo, um Sorriso, projeto que beneficia crianças de 
comunidades indígenas do estado. No dia 20 de dezem-
bro, mais de mil brinquedos foram distribuídos para as 
crianças do Centro de Macunaíma e da comunidade indí-
gena de Sorocaima, localizadas no município de Pacarai-
ma. Os brinquedos foram arrecadados em eventos realiza-
dos pelas instituições ao longo do ano. Além de doações 
externas, os funcionários, de maneira voluntária, também 
contribuíram com a campanha através de doação de brin-
quedos, alimentos e roupas. 
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PROJETO CIRANDA SORTEIA  
BICICLETAS E DOA ALIMENTOS  
AO MESA BRASIL SESC
A 5a edição do Projeto Ciranda, que reuniu 4 mil pessoas 
no início de outubro no Tênis Sesc, em Palmas (TO), pro-
porcionou uma manhã inteira de atividades recreativas, 
culturais, esportivas e de lazer para famílias de baixa ren-
da da região sul da capital. Em comemoração antecipada 
ao Dia das Crianças, o Sesc no Tocantins, em parceria com 
a TV Anhanguera, ofereceu às crianças palmenses gulo-
seimas, brincadeiras, jogos e oficinas, além de sorteios de 
bicicletas. Para ter acesso ao evento, as crianças trocaram 
quilos de alimentos não perecíveis por passaportes, que 
foram distribuídos a entidades assistenciais cadastradas 
no programa Mesa Brasil Sesc. 

SESC ARRECADA MAIS DE 200 
MIL PEÇAS E PROMOVE O CABIDE 
SOLIDÁRIO
A Campanha do Agasalho 2016, organizada pelo Sesc 
em Santa Catarina em parceria com a Associação Ca-
tarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert), 
arrecadou 203.672 itens de roupas de inverno, além de 
calçados, cobertores e mantas em todas as unidades da 
instituição no estado. Com o lema Ajude a Esquentar o 
Inverno de Quem Precisa, a ação, que aconteceu entre 
maio e junho, sensibilizou a sociedade catarinense. As 
doações foram destinadas a 140 instituições sociais, be-
neficiando 83.242 pessoas. Em 2016, algumas doações 
foram distribuídas no evento Cabide Solidário: Doar É 
um Ato de Amor, Escolher é um Ato de Valorização!, 
que passou por 21 cidades catarinenses, e atendeu a 
mais de 500 famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Na programação, também foram oferecidas ofi-
cinas de customização de roupas, ações de saúde e de 
cidadania, atividades recreativas e culturais.

PRIMEIRO BAZAR DO AFETO RECEBE 
MAIS DE 1.500 PEÇAS EM TOCANTINS
Em dezembro, o Sesc Morada do Sol, em Araguaína (TO), 
organizou a primeira edição do Bazar do Afeto, que reuniu 
um público de mais de mil pessoas. Foram arrecadadas 1.519 
peças, entre roupas novas e usadas, sapatos, acessórios e 
brinquedos, que foram vendidas a partir de um real, algumas 
separadas para doação. A manhã de recreação contou com a 
presença de alunos da Educação Infantil e do Projeto Habili-
dades de Estudo (PHE), e entre as atividades de lazer esta-
vam cama elástica e castelo inflável, e foram oferecidos pipo-
ca, algodão doce, cachorro-quente, suco e presentes. Houve 
também o sorteio de duas bolas de futebol para os alunos 
do futsal, e de cestas básicas para as alunas do grupo Sesc 
Vida Ativa e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foram 
montadas ainda quatro cestas de frutas destinadas ao asilo 
Cantinho do Vovô. Outra iniciativa foi a doação de 180 peças 
para a casa de apoio a dependentes químicos Vida Nova.

SESC ARRECADA 1.595 PEÇAS NA 
CAMPANHA DO AGASALHO
As unidades do Sesc em Minas Gerais se transformaram 
em centros para recebimento de roupas e itens de inverno. 
Entre junho e julho, a Campanha do Agasalho mobilizou 
os espaços e as doações foram organizadas e analisadas 
para serem entregues. Foram aceitos cobertores, casacos, 
toucas, luvas e meias em bom estado de conservação e 
condições de uso imediato. Ao todo, foram arrecadadas 
1.595 peças que beneficiaram nove instituições em todo o 
estado. A campanha buscou mobilizar os funcionários e o 
público que frequenta as unidades a arrecadar agasalhos 
para pessoas em situação de vulnerabilidade social cadas-
tradas no Rede Sesc Ação Comunitária.

CAMPANHA BENEFICIA ESTUDANTES 
CATARINENSES
A campanha Material Escolar Para Todos passou por to-
das as unidades do Sesc em Santa Catarina e beneficiou 
7.443 estudantes. A instituição arrecadou 18.355 itens de 
material escolar, entre cadernos, lápis, canetas, borrachas, 
cadernetas, estojos, papel ofício e mochilas, que foram 
distribuídos entre crianças e jovens de baixa renda no iní-
cio do ano letivo.
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PROJETO NOVO EM SANTA  
CATARINA OFERECE SERVIÇOS  
BÁSICOS À POPULAÇÃO
Um dos destaques do ano na área de Assistência do Sesc 
em Santa Catarina foi o projeto inédito Cidadão do Bem, 
que mobilizou 610 parceiros e beneficiou 40.982 pessoas, 
em duas edições no ano, uma em abril e outra em novem-
bro. A ação gratuita aconteceu em 25 cidades e contou 
com orientação de confecção de documentos, corte de ca-
belo, manicure, exames de saúde, orientações jurídicas e 
de crédito, atividades culturais e recreativas.

SESC NO PANTANAL PROMOVE  
AÇÃO EXTERNA COM DEPENDENTES 
QUÍMICOS
A arteterapia foi o canal encontrado pelo Sesc no Panta-
nal para auxiliar no resgate de valores do indivíduo, mas 
também para proporcionar aos internos da comunidade 
terapêutica Lar Cristão a oportunidade de desenvolver 
novas habilidades e preencher suas horas vagas com ati-
vidades diferentes. A ação, que aconteceu entre julho e 
dezembro, teve como foco os dependentes químicos em 
tratamento. Eles usaram resíduos de madeira para con-
feccionar objetos decorativos. Os alunos tiveram aulas 
teóricas e práticas três vezes na semana, e a técnica lhes 
rendeu, inclusive, a possibilidade de adquirirem uma 
nova ocupação.

AÇÕES SOCIAIS FORTALECEM A 
CULTURA LOCAL NO PANTANAL
Recreação, lazer, educação em saúde e apresentações ar-
tísticas foram atividades disponibilizadas às populações 
de São Pedro de Joselândia, Retiro e Pimenteira, no Mato 
Grosso. As ações, realizadas no segundo semestre, foram 
propostas pelo Sesc no Pantanal e envolveram jovens e 
adultos das comunidades no entorno da Reserva Particu-
lar do Patrimônio Natural (RPPN). A proposta era fortale-
cer a cultura local com ações e aulas como viola de cocho 
e violão, mas também promover a saúde bucal e a saúde 
da mulher.

SESC EM ALAGOAS CELEBRA O DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER
Em março, o Sesc em Alagoas, em parceria com as Se-
cretarias Municipais de Saúde de Maceió e de Arapiraca, 
ofereceu nas duas cidades ações de valorização da mu-
lher nos campos da saúde, beleza e estética. O público 
pôde aferir a pressão arterial e receber orientações para a 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, sem-
pre procurando promover uma melhor qualidade de vida. 
As participantes foram orientadas sobre a prevenção de 
hipertensão, diabetes, obesidade e doenças sexualmente 
transmissíveis. 

CERCA DE 5 MIL PESSOAS PARTICIPAM 
DA SEMANA DA MULHER SESC
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Sesc em 
Rondônia preparou uma programação especial voltada para 
as mulheres. As atividades aconteceram em março nas uni-
dades Sesc Centro, Campestre e Esplanada, em Porto Ve-
lho (RO), com programação que incluiu ações de educação, 
saúde, esporte, cultura, lazer e assistência, atendendo qua-
se 5 mil pessoas. No Sesc Centro, foram realizados testes 
de glicemia, aferição de pressão e sessões de maquiagem. 
O público também prestigiou uma exposição sobre o Dia 
Internacional da Mulher. As ações continuaram com exa-
mes preventivos, massagens e sorteio de kits de tratamento 
odontológico, além de apresentações musicais e torneios 
esportivos com entrega de medalhas e troféus. 

RONDÔNIA RECEBE O SESC  
COMUNIDADE
Durante o ano, foram realizadas três edições do Sesc Co-
munidade em Porto Velho (RO), atraindo um público di-
versificado, à procura de informações, lazer e serviços. A 
programação incluiu aferição da pressão, teste de glice-
mia, coleta de material para exame preventivo em mulhe-
res, palestras, teatro de fantoche, escovação e aplicação 
tópica de flúor, além de festival de brincadeiras populares, 
sorteio de brindes, oficina da memória, avaliação física 
para idosos, oficina com EVA, pintura em tecido, flores 
de garrafa pet e atividades de leitura na unidade móvel 
BiblioSesc. As edições aconteceram no Centro Madre 
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Bazar do Afeto em Araguaína (TO). Foto: Sesc no Tocantins

Mazzarelo, no bairro Pantanal, na quadra poliesportiva do 
Bairro Nacional, na Zona Sul da capital e no Centro de 
Referência da Assistência Social Dona Cotinha. Ao todo, 
2.200 pessoas participaram das atividades propostas.

VOLUNTARIADO EM AÇÃO PROMOVE 
ATIVIDADES NA CEASA DE SÃO LUÍS 
Em dezembro, o Sesc no Maranhão promoveu um dia in-
teiro repleto de atividades socioeducativas e de serviços na 
Cooperativa dos Hortifrutigranjeiros do Maranhão (Ceasa), 
em São Luís (MA). Por meio da iniciativa Voluntariado em 
Ação, a instituição ofereceu atividades de orientação à pre-
venção do diabetes e da hipertensão, com teste de glicemia 
e aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, promo-
ção de saúde bucal e prevenção às doenças sexualmente 
transmissíveis, como a Aids, e à dependência química, bem 
como a realização de consultas médicas e oftalmológicas 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Exér-
cito. Ainda na área de saúde e bem-estar, foram ofertadas 
na estação Espaço da Beleza orientações sobre cuidados 
com a pele. Já na estação Lazer, as ações esportivas incluí-
ram exercícios de alongamento, orientação postural e ações 
de mediação com jogos de tabuleiro. 

NATAL NAS COMUNIDADES ATENDE 
MAIS DE 100 MIL PESSOAS 
O projeto leva a comunidades, espaços públicos e de gran-
de circulação de pessoas de Fortaleza e da região metro-
politana uma programação especial com apresentações de 
cultura popular e oficinas de artesanato. Em 2016 o aten-
dimento teve número recorde e ultrapassou as 100 mil 
pessoas. A iniciativa se propõe a fortalecer as tradições e 
os vínculos afetivos e comunitários. As apresentações va-
lorizaram as manifestações tradicionais da época de Natal, 
como cortejos, reisados, bumba-meu-boi e pastoris. Já em 
associações de assistência social e na área de convivência 
da unidade Fortaleza do Sesc, foram realizadas oficinas de 
artesanato e trabalhos manuais com o tema natalino.

MOMENTO DOWN REÚNE 400  
PARTICIPANTES EM SERGIPE
Em março, o Sesc Nossa Senhora do Socorro (SE) recebeu 
pelo segundo ano consecutivo o Momento Down. Durante 
o dia, as crianças puderam se divertir e ter acesso gratuito a 
atividades de educação, saúde, cultura, assistência e lazer. 
A biomédica Sheila Cristhine Santos falou sobre os direitos 
das pessoas com Síndrome de Down, e o odontólogo Ma-
noel Gonçalves Souza Neto orientou os 400 participantes 
sobre cuidados com a saúde bucal. O Sesc em Sergipe dis-
ponibilizou atendimento com fisioterapeutas, psicólogos, 
dentistas, nutricionistas e educadores físicos. O evento 
teve ainda recreação na piscina, na brinquedoteca, na bi-
blioteca e na Sala de Ciências.

SESC COMUNIDADE OFERECE 
SERVIÇOS GRATUITOS À POPULAÇÃO 
RONDONIENSE 
O Sesc Comunidade desenvolve ações em parques, pra-
ças, centros públicos e escolas, valoriza a cidadania e es-
timula a participação social, oferecendo alternativas de 
geração de renda e proporcionando mudanças sociais em 
comunidades carentes de Rondônia. Ao longo do ano, 
houve três edições em Porto Velho (RO) que reuniram 
2.200 pessoas. Nelas, foram ofertados serviços e ações 
socioeducativas voltados para todos os públicos. A pro-
gramação incluiu aferição de pressão, teste de glicemia, 
escovação e aplicação tópica de flúor, avaliação física 
para idosos, teatro de fantoche, festival de brincadeiras 
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populares, sorteio de brindes, oficinas de pintura em te-
cido e de flores de garrafa PET, atividades de leitura na 
unidade móvel BiblioSesc e inscrição no Cadastro Único 
do Governo Federal (Cadúnico), promovida pela Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente de Porto Velho (Sema), 
parceira na ação.

SESC NA PARAÍBA COMEMORA O DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER COM 
ATIVIDADES EM VÁRIAS UNIDADES
O Sesc na Paraíba organizou atividades para deixar o Dia 
Internacional da Mulher mais festivo. Na unidade de Pa-
tos (PB), foi ministrada uma palestra sobre saúde femi-
nina, saúde da mulher idosa, e aconteceu o Chá Rosa das 
Mulheres. Em Cajazeiras (PB), a comemoração aconteceu 
na sala de aula, na qual os professores trataram do mer-
cado de trabalho para as mulheres. Na unidade de Guara-
bira (PB), uma palestra sobre o papel político e social da 
mulher na atualidade foi ministrada, e na unidade de João 
Pessoa (PB), as mulheres participaram de aulas de ginás-
tica, consultorias de limpeza de pele, partidas de voleibol 
e palestras sobre alimentação para ajudar no período da 
menopausa. Além disso, assistiram a apresentações do 
grupo de dança do Sesc, a um painel de poesias encena-
das e receberam orientações sobre doenças sexualmente 
transmissíveis.

AÇÃO GLOBAL REÚNE  
MAIS DE 4 MIL PESSOAS 
Em maio, o Sesc no Amapá foi um dos parceiros da Ação 
Global, promovida pela Rede Globo por meio da afiliada 
Rede Amazônica e pelo Sesi. O evento foi realizado em 
Santana, onde o Sesc disponibilizou atividades gratuitas 
de recreação e lazer, educação em saúde e cultura para 
mais de 4 mil amapaenses.

NOVO PROJETO OFERECE SERVIÇOS 
BÁSICOS À POPULAÇÃO CATARINENSE
A primeira edição do Cidadão do Bem, uma realização do 
Sesc com diversas parcerias, mobilizou 16.500 pessoas em 
24 cidades catarinenses. No mês de abril, foram ofereci-
dos serviços básicos gratuitos como orientações jurídicas, 
de crédito e de saúde preventiva e emissão de documen-
tos, além de atividades culturais e recreativas. Com isso, 
o Sesc contribuiu para a inclusão social e o fortalecimento 
da cidadania, formando parcerias com entidades públicas, 
privadas e a comunidade. Uma segunda edição do evento 
ocorreu em novembro.

PROJETO DO SESC REALIZA PELA  
SEGUNDA VEZ CASAMENTO COLETIVO 
O Justiça no Bairro Sesc Cidadão presta serviços gratui-
tos, levando cidadania e responsabilidade social às co-
munidades do estado do Paraná. Um dos pontos altos 
do evento é o casamento civil coletivo, destinado a unir 
casais de baixa renda. O estádio Joaquim Américo (Arena 
da Baixada), em Curitiba (PR), foi pela segunda vez palco 
da celebração, que uniu 1.300 casais em cerimônia civil, 
seguida por uma bênção ecumênica. Aproximadamente 
18 mil pessoas acompanharam o evento.

Projeto Natal nas Comunidades em Fortaleza (CE). Foto: Sesc no Ceará
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CARAVANA SESC OFERECE SERVIÇOS 
E ATIVIDADES PARA 2 MIL PESSOAS 
O estado do Amazonas recebeu, em maio, atividades cul-
turais e recreativas como a biblioteca itinerante e media-
ção de leitura, contação de histórias, CineSesc, planetário 
e curso de artesanato. Também foram ofertados serviços 
de orientação de saúde bucal e aplicação de flúor, orien-
tação e avaliação nutricional, corte de cabelo, emissão de 
documentos e encaminhamento a empregos, consultas 
médicas e orientação jurídica.

INTERTV NOS BAIRROS  
OFERECE SERVIÇOS GRATUITOS  
NO RIO GRANDE DO NORTE
Em cada edição, o Sesc no Rio Grande do Norte oferece ser-
viços nas áreas de saúde, cultura e lazer, como escovódromo, 
aplicação tópica de flúor e orientação sobre a escovação, dá 
orientações em saúde sexual, reprodutiva e nutrição, e orga-
niza oficina de geração de renda (trabalhos manuais), roda de 
leitura, e recreação conduzida por professores de educação 
física do Sesc. De janeiro até junho, o projeto atingiu 24.582 
pessoas nos bairros de Ponta Negra, Vila de Ponta Negra, Fe-
lipe Camarão, Quintas, Cidade Nova, Igapó, e no Alecrim, em 
Natal (RN). O InterTV nos Bairros é realizado pelo Sesc em 
parceria com a InterTV Cabugi, e oferece serviços do Sesc e do 
Senac aos moradores de Natal e de várias cidades do estado.

SESC COMUNIDADE REALIZA CURSOS 
E RODAS DE CONVERSA 
O Sesc na Bahia, por meio da equipe do Centro de Ativi-
dades de Nazaré, em Salvador, ofereceu entre fevereiro e 
junho diversas atividades a mais de 26 mil pessoas nas 
associações de moradores dos bairros de Pernambués e 
Campinas de Brotas. As ações incluíram roda de conver-
sa sobre alimentação antioxidante, voltada para mulheres 
com idade entre 50 e 75 anos; recreação esportiva, com 
enfoque na prática de ginástica, alongamento e jogos; 
curso de dança e sessões de dança terapia, com técnicas 
de respiração e postura, exercícios de concentração e lin-
guagem corporal; e roda de conversa sobre saúde oral do 
recém-nascido e aleitamento materno. 

CARAVANA SESC LEVA CIDADANIA A 
REGIÕES DE BAIXA RENDA 
Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento so-
cioeconômico e cultural de comunidades vulneráveis do 
Amazonas, foram realizadas, no segundo semestre de 
2016, duas edições da Caravana Sesc. A primeira aconte-
ceu em agosto, no Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora Maria Raimunda, na comunidade Santa Marta, 
em Manaus. Nesse dia, foram oferecidos diversos serviços 
e atividades à comunidade: emissão de documentos, aferi-
ção de pressão arterial e glicemia, vacinas, testes de HIV, 
orientação de saúde bucal e aplicação de flúor, biblioteca 
itinerante (BiblioSesc), CineSesc, Sesc Ciências, Mesinha 

Corte de cabelo no projeto Cidadão do Bem. Foto: Sesc em Santa Catarina
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Saudável e corte de cabelo. A última edição do ano, o Na-
tal Social, aconteceu no dia 15 de dezembro, no salão de 
eventos Zezinho Corrêa, no Sesc Balneário, em Manaus, 
e contou com a participação de 100 crianças acolhidas na 
instituição atendida pelo programa Mesa Brasil Sesc. 

REDE SESC AÇÃO COMUNITÁRIA E 
SESC BOA VIZINHANÇA CHEGAM A 
VENDA NOVA 
A região metropolitana de Belo Horizonte recebeu a Rede 
Sesc Ação Comunitária na unidade Venda Nova. A atividade 
incentivou a troca de ideias entre os participantes (comu-
nidade, instituições públicas, privadas e do terceiro setor) 
e o acesso a serviços do Sesc e dos parceiros envolvidos. 
Os encontros mensais foram recheados de boas discus-
sões, baseadas nos cinco eixos da Rede: Sustentabilidade, 
Humano-social, Econômico, Gênero e Ação Comunitária. 
Em cada um, o Sesc propôs iniciativas diversas, entre elas 
o Sesc Boa Vizinhança, que contribuiu para apresentar aos 
moradores do entorno do Sesc Venda Nova as atividades da 
instituição. Ao longo do ano, o envolvimento dos vizinhos 
foi cada vez maior, com a formação de núcleo e a organi-
zação de jogos comunitários na região. A ideia foi propor-
cionar a integração entre os moradores que participam da 
atividade e fortalecer a imagem da instituição.

ENCONTRO DA JUVENTUDE  
REÚNE 300 PESSOAS 
Em novembro, o Sesc Ler Surubim (PE) recebeu o primeiro 
Encontro da Juventude. Aproximadamente 300 alunos de 
escolas públicas estaduais, municipais e privadas partici-
param de oficinas de grafite, fotografia, sustentabilidade, 
dança, teatro, moda e maquiagem, e apresentações de bike 
e skate. O encontro teve como objetivo favorecer o bem-
-estar, a criatividade e a participação social dos adolescen-
tes na vida em sociedade de forma a valorizar a cultura da 
paz, a solidariedade e o convívio com diferentes gerações.

SESC COMUNIDADE  
NA REGIÃO NORTE
Em agosto, o Sesc em Roraima realizou o Sesc Comunida-
de, uma ação gratuita de caráter social e educativo, com a 
prestação de serviços nas áreas de saúde, assistência, es-
porte, lazer e cultura. A programação incluiu testes rápidos 
de HIV, de hepatite B e C, aferição de pressão, teste de gli-
cemia, atendimentos odontológicos, orientação bucal, ava-
liação nutricional, apresentações musicais e artísticas, corte 
de cabelo, massagem, jogos esportivos, atividades lúdicas, 
recreação, manipulação de balão, pintura facial, dinâmicas, 
cantigas de roda e peça teatral. O Sesc Comunidade tam-
bém aconteceu nas unidades educacionais do Sesc Ler em 
Iracema, Rorainópolis e Baliza, com serviços de atendimen-
tos jurídicos, BiblioSesc, atendimentos básicos de saúde e 
lazer, oficinas e rodas de conversas sobre o aproveitamento 
integral dos alimentos e cuidados com a saúde.

No Amazonas, o Sesc Comunidade aconteceu em duas 
quadras poliesportivas cobertas localizadas em áreas de 
vulnerabilidade social nos bairros Jorge Teixeira e João 
Paulo, em Manaus. Em João Paulo, foi realizado o Rua de 
Lazer, com atividades lúdicas, jogos recreativos e despor-
tivos, brincadeiras e oficinas. Foram distribuídas, ainda, 
cestas básicas com alimentos arrecadados por meio das 
inscrições nos eventos esportivos e durante o projeto Ma-
naus ao Luar, da unidade Sesc Balneário. Já na quadra Jor-
ge Teixeira, aconteceu o Natal Social na Comunidade, que 
contou com distribuição de 218 brinquedos às crianças 
inscritas nas atividades sistemáticas da quadra. Os brin-
quedos foram arrecadados no momento das inscrições do 
projeto Ciclo Sesc Viver Mais a Cidade. 

ENCONTRO DE JOVENS REÚNE 160 
ALUNOS DE PROJETOS SOCIAIS
O Sesc realizou na unidade Socorro, em Sergipe, o Encon-
tro de Jovens, que reuniu 160 alunos assistidos pelos pro-
jetos sociais da instituição em Indiaroba, Aracaju e quadra 
comunitária de Jardim Vila Piabeta. O objetivo do encon-
tro foi promover a integração dos adolescentes por meio 
de atividades socioeducativas. Na programação, ações e 
dinâmicas voltadas ao resgate da autoestima, da promo-
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ção da saúde e de reflexões sobre o protagonismo juvenil. 
Ao longo do dia, os jovens tiveram a oportunidade de in-
teragir com o grupo da terceira idade Nova Vida, visitar a 
exposição Luz: do Fogo ao Átomo, participar de atividades 
recreativas na piscina e assistir a apresentações musicais e 
teatrais, com destaque para os alunos do colégio estadual 
Nilson Socorro, que apresentaram a peça Fitas e fitários.

Em Salvador, o Sesc na Bahia conseguiu reunir 1.341 
pessoas nos serviços de orientação nutricional, aferição 
de pressão arterial e glicemia, orientações de saúde bu-
cal, agendamento para preventivo e mamografia, enca-
minhamento para documentação básica cadastro e atua-
lização do programa Bolsa Família, além de orientação 
jurídica e informações sobre empreendedorismo. A ação 
possibilitou acesso aos doadores e trabalhadores da Feira 
de São Joaquim à informação e serviços sobre direitos 
sociais e saúde.

TRABALHO COM GRUPOS 
PENSANDO A PERIFERIA
Entre os meses de abril a junho, a unidade de Campo 
Limpo (SP) promoveu uma reflexão sobre as potencia-
lidades da periferia para 60 pessoas. A ação Território 
Campo Limpo: Bordando Nossa História teve como ob-
jetivo romper com estigmas e clichês. Para isso, foram 
realizadas oficinas nas quais os participantes produziram 
um bordado coletivo, representando o resgate de lem-
branças e suscitando a valorização de aspectos históricos 
e culturais da região.

WORKSHOP REÚNE MAIS DE 1.600 
PESSOAS EM TORNO DO ARTESANATO 
EM SALVADOR 
Em outubro, o Sesc na Bahia promoveu o Workshop das 
Artes e atendeu 1.620 pessoas. O evento aconteceu no 
Cine Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador (BA). 
Durante o dia, os inscritos participaram de oficinas 
de embalagem, decoração de festa, arte com parafina 
e a oficina Tecendo Palavras. O público também pôde 
conferir uma exposição de peças do artesanato baiano, 
composta por obras dos artesãos do Centro de Forma-
ção Artesanal, em Salvador, e artesãos que compõem o 
quadro de profissionais do Centro Público de Economia 
Solidária (Cesol).

Casamento civil coletivo no projeto Justiça no Bairro Sesc Cidadão (PR). 
Foto: Sesc no Paraná

SESC COMEMORA O DIA DO FEIRANTE 
EM SERGIPE E NA BAHIA 
A manhã do dia 25 de agosto na Ceasa de Aracaju (SE) foi 
animada. Foi lá que o Sesc, por meio da equipe do Mesa 
Brasil, comemorou o Dia do Feirante. A homenagem aos 
profissionais teve campanhas de saúde, higiene bucal, ve-
rificação de índice de massa corporal, bioimpedância, gi-
nástica laboral compensatória e apresentação musical. O 
Sesc também contou com a unidade móvel da Secretaria 
Municipal de Saúde, para a realização de exames de hepa-
tite B e C, sífilis, HIV/Aids, teste de glicemia e verificação 
da pressão arterial.
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SESC POVOS DO MAR REÚNE  
REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES 
LITORÂNEAS DO CEARÁ
Ocorrido durante o mês de agosto, na Colônia Ecológica 
Sesc Iparana (CE), o encontro atraiu aproximadamente 
500 participantes. Além disso, aconteceram atividades 
educativas e artísticas que reuniram 12.900 pessoas. A 
ação fortaleceu as relações de pertencimento entre as po-
pulações e seus territórios de origem, além de valorizar a 
diversidade e os recursos naturais, que ainda hoje garan-
tem o sustento de comunidades nativas. O Sesc Povos do 
Mar reuniu representantes de comunidades tradicionais 
litorâneas do Ceará, abrangendo os 21 municípios que 
compõem os 573 km do litoral do estado.

SESC HERANÇA NATIVA VALORIZA 
POVOS INDÍGENAS
O projeto Sesc Herança Nativa busca valorizar e difundir 
as culturas dos povos indígenas cearenses, promovendo 
encontros para compartilhar com o público suas expe-
riências, vivências, saberes fitoterápicos, ritos e festejos. 
Em agosto, representantes dessas etnias, que estão orga-
nizados em 18 municípios, envolvendo 14 nações, fize-
ram na Colônia Ecológica Sesc Iparana (CE) a segunda 
edição do encontro, com uma novidade: a inclusão de 
ciganos dos vários municípios cearenses. Foram organi-
zadas oficinas, rodas de conversa, cerimônias e práticas 
de alimentação, com a participação de aproximadamente 
3.800 pessoas. 

CARNAVAL SESC ABRE-ALAS  
TEM CINCO DIAS DE FESTA EM  
SÃO JOÃO DA BARRA
Em março, a 16a edição do evento recebeu 839 participan-
tes dos 21 grupos de idosos integrantes do projeto Sesc + 
Grupos de Idosos, na unidade Sesc Mineiro Grussaí, em 
São João da Barra (RJ). Durante os 5 dias de festa, o pú-
blico pôde prestigiar uma programação diversificada: jogos 
esportivos, aula de alongamento, animação aquática, aulão 
de dança, oficinas de trabalhos manuais, gincanas, show de 
talentos, passeio de maria-fumaça e intervenção de escola 

de samba. Para encerrar as comemorações, um baile de car-
naval animou os participantes. O Carnaval Sesc Abre-Alas 
é uma ação de socialização e integração exclusiva para os 
integrantes do Sesc + Grupos Idosos, que procurou presti-
giar a cultura regional e o trabalho desenvolvido durante o 
ano nas unidades do Sesc em Minas. 

SESC ITAPECURU OFERECE  
CURSO DE VENDAS
Durante duas semanas, jovens, comerciários, empresários 
e donas de casa participaram do curso de vendas promo-
vido pelo Sesc Itapecuru, em Itapecuru-Mirim (MA). O 
conteúdo incluiu temas como técnicas de vendas, atendi-
mento ao cliente, oratória e empreendedorismo. Ao final, 
os alunos apresentaram a criação de um produto, a elabo-
ração de slogan promocional e uma simulação de vendas. 
A turma fez ainda visita a uma emissora de tevê local, 
em que receberam mais informações sobre o trabalho de 
divulgação de marca.

CURSOS DE VALORIZAÇÃO  
SOCIAL NO SESC NA BAHIA 
Entre março e junho, a instituição organizou cursos de 
valorização social para 569 turmas no Centro de Forma-
ção Artesanal e nos 71 Núcleos Comunitários, em Sal-
vador e Região Metropolitana. Entre os temas, destaque 
para as modalidades Artesanato, Habilidades Manuais, 
Culinária e Apresentação Pessoal. A metodologia do tra-
balho desenvolvido pela equipe coordenadora foi com-
posta por jornada pedagógica, seminário de formação de 
multiplicadores, aulão inaugural, ações sistemáticas (au-
las), workshop de artes, mostra de resultados (Feira Sesc 
de Artesanato) e a culminância avaliativa, com a partici-
pação dos líderes comunitários e dos alunos, atendendo 
a mais de 225 mil pessoas.

CURSO CAPACITA PESSOAS PARA 
TRABALHAR COM IDOSOS
Entre julho e dezembro, o Sesc em Minas realizou 38 edi-
ções do curso de Iniciação para Cuidadores de Idosos. Ao 
todo, participaram 46.752 pessoas, sendo 4.526 no perfil do 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Com 

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   144 07/06/17   13:43



145     REALIZAÇÕES SESC 2016

Assistência

carga horária de 50 horas/aula, sendo 10 horas de vivên-
cia em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI), o curso capacitou pessoas da comunidade a prestar 
cuidados a essas pessoas. Das 38 edições do curso, sete fo-
ram realizadas fora das unidades do Sesc: em Ituiutaba, Sa-
bará, Patos de Minas, Itacarambi, Lontra, Rubim e Catagua-
ses. Ao todo, 22 unidades fizeram parte do programa.

SESC INCENTIVA OS ALUNOS  
À PRÁTICA ESPORTIVA
A quadra do Sesc Esplanada, em Porto Velho (RO), serviu 
de terreno para o estímulo à prática do esporte. Em agosto, 
aconteceram por lá os Jogos Escolares do Sesc (Jesc), com 
participação de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fun-
damental, professores, pais e convidados. Entre as competi-
ções havia arremesso de bambolês, atletismo, basquete, bola 
ao cesto, cabo de guerra, chinelo chinês, corrida dos sapatos, 
quebra-cabeça, boliche, cabo de guerra, corrida do saco, jogo 
de dama, futsal e natação. Em paralelo, os alunos realizaram 
em sala de aula atividades sobre a história das Olimpíadas no 
mundo, as mudanças no esporte e os esportes paralímpicos.

Índios participam do projeto Sesc Herança Nativa (CE). Foto: Sesc no Ceará

GRUPO CONFECCIONA PEÇAS  
DE LÃ E FAZ DOAÇÕES
Valorizar os princípios de solidariedade e do convívio so-
cial. Essa é a proposta do Quadradinho da Amizade, ação 
que teve a participação do Grupo de Convivência do Sesc 
Camillo Boni, de Campo Grande (MS). O grupo confec-
cionou artesanalmente diversas peças de lã, como man-
tas, meias, xales e cachecóis, e as peças produzidas foram 
doadas a entidades que atendem pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.
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AÇÕES EM SUSTENTABILIDADE
SESC EM SÃO PAULO PROPÕE  
ATIVIDADES SOBRE ÁREAS VERDES 
URBANAS EM SUAS UNIDADES
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado em 5 de junho, diversas unidades do Sesc em 
São Paulo organizaram durante o mês atividades que 
discutiram o uso consciente e a conservação das áreas 
verdes urbanas. Como são locais de bem-estar e convívio 
social, esses espaços devem ser preservados por todos. A 
programação envolveu questões sobre biodiversidade e 
saúde ambiental. Ao todo, 13.552 pessoas se envolveram 
nas ações.

Dia Mundial do Meio Ambiente (SP).  
Foto: Lucas Tannuri
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PROJETO AFLORAR SENSIBILIZA 
PÚBLICO SOBRE PRESERVAÇÃO  
E AMPLIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Ao longo do ano, o Sesc no Ceará promoveu o Aflorar, 
cuja proposta era preservar e ampliar a biodiversidade de 
fauna e de flora do estado a partir de ações de proteção 
e visibilidade, e de utilização sustentável de áreas verdes 
de Fortaleza e da região metropolitana. O projeto reuniu 
mais de 4 mil pessoas e realizou levantamentos florísti-
cos, intervenções ambientais, construções de viveiros de 
mudas florestais nativas, implantação de identificação vi-
sual das árvores e plantas encontradas na área verde estu-
dada e intercâmbios socioambientais. 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA É CELEBRADO 
NO SESC NO MARANHÃO
Em março, a campanha Sesc Semeando Saúde, em come-
moração ao Dia Mundial da Água, apresentou uma expo-
sição temática, distribuiu material educativo e montou 
um laboratório entomológico da dengue, mostrando o 
ciclo evolutivo da doença. A programação contou com a 
parceria da Companhia de Água e Esgotos do Maranhão 
(Caema) e da Secretaria Municipal de Vigilância Epide-
miológica e Sanitária e reuniu 688 participantes.

PIAUÍ IMPLANTA PROJETO  
SESC SUSTENTÁVEL 
Em março, o Sesc no Piauí implantou o projeto Sesc Susten-
tável em suas unidades. Como medidas iniciais, as lâmpadas 
fluorescentes foram trocadas por lâmpadas de LED, e as tor-
neiras comuns, por torneiras de pressão. Para incentivar a 
mudança de hábitos entre os colaboradores, o Sesc premiou 
com o troféu Amigo do Planeta, o colaborador que entre-
gou a maior quantidade de material reciclável. O montante 
arrecadado foi repassado ao Movimento Emaús Trapeiros 
de Teresina — entidade que recicla material descartável e 
atende famílias carentes da cidade. Nas unidades do interior 
do estado, as ações contemplaram os centros educacionais 
do Sesc Ler Guaribas e Acauã, onde foram implantados sis-
temas de energia solar. Além disso, os alunos da EJA e as 
crianças atendidas no PHE cultivaram hortas e pomares cuja 
produção foi usada para complementar a merenda servida.

COLABORADORES DO SESC  
FLORIANO CONFECCIONAM  
LIXEIRAS ECOLÓGICAS
Sustentabilidade foi o tema da primeira reunião dos colabora-
dores do Sesc Floriano, realizada no Centro de Atividades do 
Sesc, em Teresina (PI). Os colaboradores participaram de uma 
oficina de confecção de lixeiras com garrafas PET coletadas 
durante o carnaval. A ideia se alia à nova ação de sustenta-
bilidade que o Sesc no Piauí implantou em todos os centros 
de atividades. A oficina tratou da prevenção e do combate ao 
mosquito transmissor da dengue, pois as lixeiras confeccio-
nadas não acumulam água no meio ambiente e foram usadas 
nos quiosques do Centro de Lazer como ponto de partida para 
futuras ações de sustentabilidade no decorrer do ano.

SESC PANTANAL PROMOVE  
A CAMPANHA PIRACEMA
De outubro a janeiro ocorre a piracema, período em que 
os peixes se reproduzem nas bacias hidrográficas de Mato 
Grosso. A pesca durante essa época é proibida, e essa me-
dida é tomada para proteger a população de peixes. Com 
o objetivo de reforçar a proibição da pesca predatória, o 
Sesc Pantanal realizou uma campanha educativa em suas 
unidades, com cartazes, envio de e-mail para os hóspedes, 
além de publicações no site e redes sociais.

CAMPANHA ÓLEO LIMPO E COLETA 
SELETIVA DE LIXO SÃO DESTAQUES 
NO SESC PANTANAL
Com a campanha Óleo Limpo, realizada anualmente, o 
Sesc Pantanal busca conscientizar a comunidade local sobre 
o prejuízo do descarte de óleo na natureza e oferecer uma 
alternativa de reutilização desse material. A cada dois litros 
de óleo usado descartado na unidade Poconé, o usuário re-
cebe 500 ml de detergente neutro biodegradável. Em 2016, 
foram arrecadados quase 9 mil litros de óleo usado.

No segundo semestre, a unidade Poconé do Sesc Pantanal, 
em parceria com a Cooperativa de Materiais Reaproveitáveis 
de Poconé (Cooponé), organizou um mutirão para promover 
a coleta seletiva de lixo e proporcionar melhores condições 
de saúde para a população da cidade. A ação orientou e in-
formou a comunidade local sobre os benefícios dessa prática, 
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como a prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti. A coleta aconteceu diariamente e contou com 
a ajuda de voluntários do Trabalho Social com Idosos (TSI), 
em um dia específico da semana, que orientaram os morado-
res sobre a seleção e separação do lixo. A ação alcançou um 
público de mais de 2 mil pessoas, e notou-se que em alguns 
bairros elas já separam o lixo adequadamente, o que mostra 
o seu nível de conscientização.

SESC PARTICIPA DA HORA DO PLANETA 
No dia 19 de março, o Sesc no Mato Grosso do Sul partici-
pou da Hora do Planeta 2016, em que milhares de pessoas, 
cidades e empresas apagaram as suas luzes por sessenta 
minutos para chamar atenção sobre o aquecimento global. 
Durante o evento, o Sesc foi responsável pelo alongamento 
e aquecimento dos atletas que participaram da Caminhada 
e Pedalada do Planeta. Para incentivar a campanha, foram 
emprestadas bicicletas ecológicas — com estrutura feita 
com cerca de 500 garrafas PET.

SESC PANTANAL PARTICIPA  
DE EVENTO NA CHINA
O Sesc Pantanal esteve presente no terceiro Changbai 
Mountain International Eco-Forum, realizado entre os dias 
20 e 29 de setembro na província de Jilin, na China. O even-
to é realizado anualmente e reúne especialistas em áreas 
protegidas de todos os continentes em um fórum de deba-
tes sobre as melhores estratégias de conservação da biodi-
versidade. O trabalho realizado pelo Sesc no Pantanal foi 
apresentado com foco na Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN). Além da apresentação, foram propostos 
grupos de trabalho para a elaboração de matrizes estraté-
gicas de manejo e gestão de áreas naturais protegidas com 
base nos estudos de caso apresentados. Ao final do evento, 
os organizadores convidaram o Sesc Pantanal a integrar a 
Aliança Internacional das Áreas Protegidas (IAPA).

PROGRAMA ECOS
SEMANA DE SUSTENTABILIDADE
Para promover a reflexão e a articulação sobre a sustenta-
bilidade entre equipes dos Departamentos Nacionais do 
Sesc e do Senac, foi realizada de 6 a 10 de junho a Semana da 
Sustentabilidade, no Rio de Janeiro. Entre vários objetivos 
do debate, destacaram-se a conscientização dos funcioná-
rios para os recursos e as práticas de sustentabilidade já 
implantadas e seu aperfeiçoamento; e a reflexão sobre a 
necessidade de adoção de fontes de energias mais limpas, 
contribuindo diretamente para a consolidação de políticas 
públicas e acordos internacionais de combate às mudan-
ças climáticas e ao aquecimento global. 

No fim do evento, foi realizada campanha de reforço para 
a eliminação de descartáveis, com a redistribuição das 
xícaras e canecas. A campanha abordou a dificuldade de 
degradação, o consumo de água no processo produtivo 
do copo descartável e os impactos da cadeia produtiva do 
plástico. As novas canecas e xícaras foram oferecidas a 
todos os funcionários que quiseram substitur as antigas. 

IMPLANTAÇÃO INTEGRADA  
DO PROGRAMA ECOS 
Em 2016, a presidência da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ratificou 
a portaria que autoriza a implantação do Programa Ecos, 
simultaneamente, nas três entidades (Fecomércio, Sesc e 
Senac). Dessa forma, aumenta-se o escopo do Programa, 
garantindo a unicidade, agilidade e redução de custos. O 
primeiro estado a receber a implantação integrada será o 
Mato Grosso do Sul, em 2017.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE É 
LEMBRADO COM AÇÕES EDUCATIVAS
No Maranhão, a primeira Semana Sesc de Saúde, Meio Am-
biente e Sustentabilidade teve como tema Compartilhe sua 
Ideia de Sustentabilidade. O evento, que aconteceu em junho, 
contou com exposições, ações educativas e rodas de conver-
sa com técnicos e parceiros que desenvolvem atividades de 
preservação e conservação do meio ambiente. A programação, 
que atraiu 1.826 pessoas, incluiu trabalhos e orientações do 
programa Ecos, do Departamento Nacional, e de associações 
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e empresas parceiras, como Vale, Associação das Mulheres 
Recicladoras de Vidro do Maranhão (AMREVIMA), Associa-
ção Unidos pela Fibra, Companhia de Água e Esgoto do Mara-
nhão (Caema), Companhia Energética do Maranhão (Cemar) 
e Associação Comunitária Itaqui-Bacanga (Acib).

Dia Mundial do Meio Ambiente (SP). Foto: Lucas Tannuri

SESC NO AMAZONAS PROMOVE  
A SEMANA DO MEIO AMBIENTE
No Amazonas, a Semana do Meio Ambiente foi um evento 
destinado a chamar a atenção da população de Manaus para 
os problemas ambientais e para a importância da preserva-
ção dos recursos naturais. Em junho, a Sala de Ciências reali-
zou uma ação nos restaurantes do Sesc (Balneário e Centro) 
para sensibilizar a comunidade sobre práticas alimentares 
saudáveis e de preservação ambiental, com uma exposição 
de hortas orgânicas em pequenos espaços. Além disso, fo-
ram distribuídas sementes com instruções de plantio e uma 
composteira caseira, juntamente com as explicações de 
como usá-la. A ação foi uma parceria da Sala de Ciências 
com o restaurante do Sesc, a Escola Sesc e o projeto Ecos, e 
conseguiu alcançar 1.250 pessoas.
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Programa Ecos
Programa de  
sustentabilidade  
do Sesc e do Senac.

10
DDRR  

implantaram o programa
de 2012 a 2016 

(SE/AL/RR/PE/PR/ 
TO/GO/MT/SC/DF) 
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EDUCAÇÃO  
E SUSTENTABILIDADE
SESC ESCOLA CUIABÁ PROMOVE  
O PROJETO VERDE VIDA
O Verde Vida promoveu o envolvimento de mais de 3 mil 
alunos, professores, pais e membros da comunidade do 
entorno do Sesc Escola Cuiabá (MT) na defesa da susten-
tabilidade do planeta de forma a  diminuir e evitar futuros 
problemas ambientais. Desenvolvido entre setembro e 
novembro, o projeto mostrou como a prática de  pequenos 
atos podem ser responsáveis por grandes transformações, 
garantindo o futuro das novas gerações.

SESC TRÊS LAGOAS ADERE  
À GINCANA SAUDÁVEL
O Sesc Três Lagoas (MS) entrou na campanha de combate 
à dengue e aderiu à Gincana Saudável, realizada pela pre-
feitura da cidade, que envolveu os alunos do Sesc Esco-
la na arrecadação de materiais recicláveis que acumulam 
água. A maratona terminou no começo de maio com a 
entrega de prêmios. O Sesc Escola ficou em primeiro lu-
gar na classificação geral e, por isso, ganhou um celular, 
um tablet, uma bicicleta e ainda uma lixeira seletiva para 
incentivar o descarte correto dos resíduos.

SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA 
O projeto Sustentabilidade na Escola, desenvolvido entre 
agosto e dezembro pelo Sesc Pantanal, buscou estudar as 
práticas sustentáveis realizadas atualmente no Brasil e no 
mundo. As ações foram realizadas no espaço escolar, e os 
alunos conheceram métodos de economia e reutilização 
de água, energia, papéis e compostagem de resíduos orgâ-
nicos. Foram realizadas visitas aos espaços de educação e 
gestão ambiental do Hotel Sesc Porto Cercado e do Parque 
Sesc Baía das Pedras. Entre as atividades, os estudantes 
aprenderam a fazer sabão líquido e em barra com óleo de 
cozinha, e a reaproveitar papel por meio da reciclagem.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
EM SANTA CATARINA
Oficinas de horta vertical, de plantio de mudas, de com-
postagem, de ervas medicinais, de plantas alimentícias não 
convencionais e palestras foram as ações de Educação Am-
biental desenvolvidas ao longo do ano pelo Sesc em Santa 
Catarina, que reuniram um público de 209 mil pessoas. Os 
pátios de compostagem dos Hotéis Sesc Cacupé (Floria-
nópolis), Sesc Blumenau e Sesc Pousada Rural, em Lages, 
geraram 175,4 toneladas de resíduos orgânicos, e cerca de 
63,3 toneladas de composto por meio da compostagem ter-
mofílica. Assim, aproximadamente 36% desses resíduos 
retornaram ao ciclo natural em forma de composto orgâni-
co, que foi utilizado nos jardins das hospedagens e para a 
distribuição de amostras nas ações de Educação Ambiental 
e na Mostra Itinerante de Compostagem, além de doações 
para escolas municipais e associações de moradores.

SESC ESCOLA CUIABÁ TROCA  
ÓLEO USADO POR LEITE NO  
PROJETO OLIVER
Oliver é um projeto que busca despertar na comunidade es-
colar a consciência sobre o papel que cada um exerce e as 
influências de nossas ações no meio em que vivemos. É de-
senvolvido um trabalho pedagógico com os alunos sobre os 
impactos que o descarte incorreto de óleo de cozinha usado 
causa ao meio ambiente. A escola funciona como um ponto 
de coleta. Parte do óleo é utilizada em atividades pedagógi-
cas, e o restante, trocado por litros de leite que são desti-
nados ao projeto Laços, criado em 2014 pelo Sesc no Mato 
Grosso, que busca sensibilizar a comunidade escolar sobre a 
realidade de pessoas com necessidades afetivas e materiais.

SESC BERTIOGA OFERECE CURSO 
PARA ELABORAR O TRAÇADO DE 
TRILHA NA RESERVA NATURAL 
Em abril, o Sesc Bertioga promoveu um curso teórico e 
prático de planejamento, implantação e conservação de 
trilhas. A proposta era elaborar, por meio de metodolo-
gias participativas, o traçado da primeira trilha da Reserva 
Natural Sesc. O curso teve a participação de moradores 
da cidade, monitores ambientais e funcionários do Sesc 
em São Paulo. O trajeto prevê a instalação de recursos de 
acessibilidade física e comunicacional.
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ESCOLA CAPIXABA DESENVOLVE  
PROJETO DE COMPOSTAGEM  
COM OS ALUNOS
A Escola para Vida Professor Mesquita Neto, do Sesc São 
Mateus (ES), incentiva a sustentabilidade orientando os 
alunos a reduzir a quantidade de lixo orgânico em suas re-
sidências com um projeto de compostagem. Os estudan-
tes são motivados a consumir alimentos saudáveis, pois 
o composto gerado por esse tipo de alimentação (sobras 
de frutas, legumes e verduras) é usado na horta escolar 
para que os jovens possam acompanhar o resultado des-
se trabalho. Em 2016, foi organizada na escola uma feira 
ambiental em que os estudantes apresentaram o projeto.

SESC ESCOLA RONDONÓPOLIS  
PROMOVE O PROJETO SESC  
SUSTENTÁVEL
Ao longo do ano, o Sesc Escola Rondonópolis (MT) pro-
moveu o Sesc Sustentável. A partir de palestras e orien-
tações, os alunos começaram a refletir criticamente sobre 
suas posturas e quais seriam as ações necessárias para pro-
vocar mudanças. O resultado foi bastante positivo e, en-
tre as atitudes transformadas, tanto na escola quanto em 
casa, o destaque ficou para a coleta seletiva dos resíduos. 
Os estudantes passaram a trazer de suas casas embalagens 
descartáveis ou reutilizáveis para serem trocadas por litros 
de leite, que posteriormente foram doados a instituições 
cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc.

OFICINAS DE ARTE COM  
MATERIAL RECICLADO ESTIMULAM  
A IMAGINAÇÃO DE CRIANÇAS 
O Programa Habilidades de Estudos (PHE) na Bahia, por 
meio das oficinas do projeto Caminhos para a Sustenta-
bilidade, ofereceu durante um dia inteiro oficinas de arte 
com material reciclado para crianças da Educação Infantil, 
Fundamental I e Acompanhamento Pedagógico. Meninos 
e meninas usaram uma série de objetos que teriam como 
destino o lixo e descobriram a importância do reaprovei-
tamento de embalagens ao fazer itens de decoração. Parte 
desse material ficou no ambiente escolar, como decoração. 
Já a outra parte foi para a casa das crianças. Foi organiza-
da também uma exposição com objetos construídos pelos 
alunos nas aulas de Artes. Essas atividades estimularam 
a reflexão em torno da necessidade da preservação dos 
recursos oferecidos pela natureza, a criatividade e a socia-
lização, afirmando a importância da parceria entre família 
e escola na promoção de atividades que incentivem a reci-
clagem. Após a exposição e as oficinas, os pais assistiram 
a uma apresentação musical de voz e violão com sucessos 
da música popular brasileira.

Curso de trilhas oferecido pelo Sesc Bertioga (SP). Foto: Lúcio Êrico

MÃOS À HORTA NO SESC EM GOIÁS
O Mãos à Horta acontece nas unidades de Educação In-
fantil do Sesc em Goiás (integrante do Projeto Amons — 
Acompanhamento Médico, Odontológico, Nutricional e 
Sociopedagógico). O trabalho é acompanhado e orientado 
por nutricionistas, professoras e servidores responsáveis 
pela horta. A prática do cuidado com as plantas é ensinada 
aos alunos, que aprendem técnicas de plantio, manejo do 
solo e cultivo. Os jovens também aprendem que as sobras 
são utilizadas na compostagem, gerando adubo para no-
vas plantações. Após as colheitas, os alimentos são con-
sumidos no lanche escolar e levados para casa. Também é 
realizada a feira de hortaliças e frutas, onde alunos simu-
lam a compra e a venda dos produtos orgânicos.

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   153 07/06/17   13:44



Compromisso firmado entre o Sesc e o Governo  

Federal de oferecer aos brasileiros serviços a baixo 

custo ou gratuitos dentro das suas áreas de atuação.

Programa  
de Compro
metimento e 
Gratuidade

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   154 07/06/17   13:44



155     REALIZAÇÕES SESC 2016

Programa de Comprometimento e Gratuidade

PRIMEIRA FÁBRICA DE GAITEIROS  
DE SANTA CATARINA É ABERTA  
EM LAGES
O projeto social Fábrica de Gaiteiros, voltado à educação 
musical de crianças e jovens por meio do ensino do acor-
deão diatônico, começou a funcionar no Centro Cultural 
Vidal Ramos — Sesc Lages (SC), em uma  parceria com o 
Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música. O lança-
mento, em novembro, reuniu mais de 400 pessoas, com 
show dos alunos da Barra do Ribeiro (RS) e participação 
especial do músico gaúcho Renato Borghetti, idealizador 
do projeto, e dos instrutores de música do Sesc. O Sesc 
abriu 35 vagas para bolsas de estudos pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade para o público de 7 a 15 
anos. As aulas são gratuitas, individuais, e semanais, e o 
instrumento é disponibilizado ao aluno, que também pode 
levá-lo para estudar em casa. As gaitas são confeccionadas 
pelo projeto de Renato Borghetti com madeira certificada 
de eucalipto, proveniente de plantios renováveis.

Foto: Sesc em Santa Catarina
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COMÉRCIO EM  
MOVIMENTO BENEFICIA 27 MIL  
FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS
Iniciado em 2013 no Sesc no Paraná, o Comércio em Movi-
mento fideliza empresas do comércio de bens, serviços e tu-
rismo com uma programação gratuita para seus funcionários. 
Cada empresa fidelizada pode proporcionar ao seu funcioná-
rio o benefício da atividade educativa, com crescimento pes-
soal e desenvolvimento profissional. Em 2016, as ações, ela-
boradas com os setores de Recursos Humanos, tiveram como 
foco a qualidade de vida, e o projeto atendeu 413 empresas, 
beneficiando 27 mil pessoas somente no primeiro semestre.

CURSO DE INICIAÇÃO PARA  
CUIDADORES DE IDOSOS 
Para capacitar pessoas da comunidade a prestar cuidados 
aos idosos, o Sesc em Minas Gerais ofereceu gratuitamen-
te o Curso de Iniciação para Cuidadores de Idosos. Os par-
ticipantes aprenderam a estimular a autonomia do idoso 
assistido, assim como os aspectos sociais, psicológicos e 
de saúde que envolvem o processo de envelhecimento. No 
primeiro semestre, foram feitas 23 edições, sendo cinco 
fora dos municípios onde atua o Sesc. 

EDIÇÃO ESPECIAL DO SESC  
MATERNA EM MINAS
Em 2016 foi realizada uma edição especial do Sesc  
Materna com as próprias colaboradoras do curso que esta-
vam grávidas, em nove unidades do Sesc em Minas Gerais 
e em três municípios vizinhos a essas unidades (Itaobim, 
Ijaci e São Gonçalo do Pará), com a participação de 287 
mulheres. O Sesc Materna é um curso gratuito com carga 
horária de 12 horas elaborado pelo Departamento Regio-
nal ainda em 2013. Ele se propõe atender a gestante, seu 
parceiro e familiares com informações sobre estado gesta-
cional, cuidados básicos com o bebê, direitos da gestante, 
alimentação e planejamento familiar. 

Atividade no curso de iniciação para cuidadores de idosos (MG). Foto: Allan Bertozzi

SESC EM ALAGOAS ORGANIZA  
EXCURSÕES GRATUITAS 
O projeto Sesc Conhecer, implementado pelo Departa-
mento Regional em Alagoas, aconteceu nos meses de ju-
lho a dezembro, organizando viagens às cidades de Mare-
chal Deodoro, Viçosa, União dos Palmares, Boca da Mata, 
São José da Lage e à capital, Maceió (AL), e também às 
cidades pernambucanas de Garanhuns, Olinda e Recife 
(PE). Durante os passeios, foram abordados temas histó-
ricos, culturais e relacionados ao meio ambiente nos dois 
estados visitados. Ao todo, foram realizados 29 passeios e 
seis excursões para 1.343 pessoas.
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Sesc Materna em Minas Gerais. Foto: Tarcisio de Paula

APRENDER E JOGAR OFERECE  
ATIVIDADES ESPORTIVAS A CRIANÇAS 
PARANAENSES
Com a premissa de “ensinar esporte e praticar educação”, 
Aprender e Jogar é uma ação em que o Sesc no Paraná or-
ganiza atividades esportivas para crianças e adolescentes 
com idades entre 5 e 17 anos. Ele é desenvolvido em 24 
unidades e atende cerca de 4 mil alunos com a oferta de 
diferentes modalidades esportivas e programações espe-
ciais durante o ano, além das aulas regulares. Na capital, 
desde agosto de 2014, o projeto é feito em parceria com 
a prefeitura de Curitiba e, logo no primeiro semestre de 
2016, auxiliou cerca de 800 alunos em situação de vulne-
rabilidade social em dez diferentes localidades da cidade.

FUTURO INTEGRAL:  
APRENDIZADO COM DIVERSÃO PARA 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
O Futuro Integral é uma realização do Sesc no Paraná que 
proporciona educação complementar com oficinas educa-
tivas para alunos da Educação Básica das escolas públicas. 
São ministradas aulas de letramento e raciocínio lógico 
sob a perspectiva da ludopedagogia e do ensino contex-
tualizado. As atividades são um complemento ao conteú-
do que recebem em classe e o objetivo é fazer com que os 
alunos gostem do que estão aprendendo. Entre janeiro e 
julho de 2016, mais de 900 mil estudantes fizeram ofici-
nas de bonecas afro, vídeos e bonecos de papercraft, ca-

tapultas construídas artesanalmente, brinquedos ópticos, 
bolsas de material reciclado, reproduções em miniatura de 
figurinos do cinema, entre outras, e ainda se envolveram 
em jogos teatrais, piqueniques literários, e dinâmicas de 
economia criativa e consumo consciente. 

PROJETO SOS VESTIBULAR  
AJUDA ALUNOS A INGRESSAR  
NA UNIVERSIDADE
O SOS Vestibular é um curso preparatório para que os 
alunos maranhenses de baixa renda do Ensino Médio, 
que se enquadrem nos critérios do PCG, ingressem no 
ensino superior. O projeto é desenvolvido por meio de 
aulas sistemáticas das disciplinas contempladas nos 
vestibulares, e também por meio de oficinas de redação 
e matemática, simulados, aulões e análises literárias. 
Um público de quase 240 mil pessoas foi alcançado ao 
longo do ano.

ESTAÇÃO SORRISO PROMOVE SAÚDE 
BUCAL ENTRE ALUNOS DE ALAGOAS 
As unidades de Jaraguá, em Maceió, e de Arapiraca (AL) 
receberam o projeto Estação Sorriso, de julho a dezem-
bro. Por meio do Programa de Comprometimento e Gra-
tuidade (PCG), a ação, realizada pelas equipes da Coor-
denação de Saúde e Coordenação de Saúde Bucal, levou 
informações sobre como promover uma boa saúde bucal 
aos alunos da unidade Jaraguá. Já em Arapiraca, o proje-
to se desenvolveu junto aos alunos da atividade Educa-
ção Complementar da unidade. A proposta tinha como 
objetivo formar hábitos, mas também houve aplicação de 
flúor e tratamento odontológico. Ao todo, foram 11.320 
atendimentos.

ATELIÊ SESC DE CINEMA  
PROPÕE MINICURSOS DE TÉCNICAS 
DO AUDIOVISUAL
A sexta edição do Ateliê Sesc de Cinema aconteceu na 
unidade Poço, em Maceió (AL), entre abril e novembro. 
Com duração de sete meses, foram realizados minicur-
sos sobre introdução ao audiovisual, roteiro, roteiro 
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técnico, fotografia e som, direção, produção, filmagem 
e montagem, culminando em um documentário sobre o 
bairro do Poço, Isso vale um filme. O ateliê é uma vi-
vência em audiovisual cujo objetivo é orientar e estimu-
lar a construção de histórias a partir da pesquisa sobre 
bairros ou comunidades de Maceió, com foco em alunos 
matriculados ou egressos da escola pública, comerciários 
e seus dependentes com renda familiar de até três sa-
lários, atendendo ao Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG). 

CENTRO DE DIFUSÃO MUSICAL  
DO SESC COMPLETA TRÊS ANOS
Há três anos, o Centro de Difusão Musical (CDM), do Sesc 
no Paraná, é uma segunda casa para adolescentes de baixa 
renda de Maringá (PR). Com 130 alunos regulares, o projeto 
faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG) do Sesc, e trabalha a música como ferramenta de so-
cialização e desenvolvimento do indivíduo. Cada aluno es-
colhe um entre dez instrumentos (violino, viola, violoncelo, 
violão, viola caipira, flauta transversal, saxofone, trompete, 
trombone e percussão), e frequenta aulas de teoria e prá-
tica musical, canto coral e prática em conjunto. O projeto 
também atende cerca de 250 crianças do ensino público da 
cidade com aulas de canto e coral e musicalização.

Apresentação no Centro de Difusão Musical em Maringá (PR). Foto: Ivo Lima
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Atento à geração de informação que 

provém de seu público e se destina 

a ele, o Sesc produz impressos, CDs, 

DVDs e conteúdo digital com assuntos 

de grande interesse social.

Difusão de 
conteúdo
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SESC NO RN LANÇA LIVRO SOBRE  
O CINQUENTENÁRIO DO BAIRRO  
CIDADE DA ESPERANÇA 
O livro Cidade da Esperança — 50 anos de história do bairro apre-
senta uma das regiões mais tradicionais de Natal (RN). A 
coleta de dados foi feita pelos jornalistas Paulo Laguardia e 
Adriana Amorim e pela escritora e poeta Rizolete Fernan-
des. O trabalho resultou em uma viagem no tempo desde 
a década de 1960 até os dias de hoje. O livro é ilustrado 
com fotos antigas e atuais que retratam o primeiro conjunto 
habitacional construído na cidade. O Sesc no Rio Grande do 
Norte coordenou o processo de pesquisa e a confecção dos 
700 exemplares da obra, lançada em maio na paróquia local.

PUBLICAÇÃO É RESULTADO DE 
RESIDÊNCIA DE CRÍTICA LITERÁRIA
Palavras para Ascenso — coletânea de artigos é uma reunião de 
textos científicos a partir da obra do poeta modernista As-
censo Ferreira. A publicação foi produzida durante uma resi-
dência de crítica literária organizada pelo Laboratório de Au-
toria Literária Ascenso Ferreira, do Sesc Santa Rita, em Recife 
(PE). Os jovens autores deste livro foram instigados a pro-
duzir textos que apontassem novos caminhos. A residência 
foi coordenada pela escritora Jussara Salazar e contou com a 
participação dos estudantes, agora autores: Antonio Lamelha, 
Josicleide Guilhermino, Laiane Coelho, Luna Vitrolira, Maria 
Martins, Ricardo Gomes, Severino Correia e Zé Vitor. 

LIVRO MOSTRA PESQUISA REALIZADA  
COM ALUNOS-ATORES DO SESC  
O livro Caminhos para uma dramaturgia de pertencimento, de 
Emanuella de Jesus, é o resultado da dissertação de mes-
trado intitulada Processos criativos com alunos-atores idosos, 
defendida no departamento de Artes Cênicas da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa foi uma 
experiência artístico-pedagógica realizada por meio de um 
laboratório desenvolvido com alunos-atores do Sesc no Rio 
Grande do Norte. As memórias afetivas narradas pelos alu-
nos serviriam de motor para a construção do texto e do es-
petáculo intitulado Vamos falar de amor. 

P.E.R.I.F.É.R.I.C.O:  DRAMATURGIAS  
LATINO-AMERICANAS
A tradução, publicação bilíngue (em português e es-
panhol) e distribuição do quinto volume da coleção 
P.E.R.I.F.É.R.I.C.O: Dramaturgias Latino-americanas faz 
parte das ações culturais realizadas pela Incubadora Cul-
tural da Escola Sesc de Ensino Médio para a ampliação 
do intercâmbio e do envolvimento cultural no continente 
americano. A coleção apresenta textos de autores latino-
-americanos traduzidos pela primeira vez para o portu-
guês. O projeto P.E.R.I.F.E.R.I.C.O. é um encontro de 
artes e cultura que inclui manifestações, obras, artistas e 
grupos à margem do mercado cultural estabelecido, reali-
zando intercâmbios, residências, cursos, lançamentos de 
publicações e apresentações artísticas.

CARTILHA SOBRE BENEFÍCIOS  
GARANTIDOS PELA LEGISLAÇÃO 
Em uma solenidade que reuniu empresários, representan-
tes de entidades sociais e governamentais, o Sesc no Piauí 
lançou em abril a cartilha Faça valer seus direitos. O evento 
aconteceu no espaço Cultural Cosme Oliveira, em Teresi-
na. A cartilha aborda os procedimentos que os cidadãos 
devem adotar para terem acesso a benefícios garantidos 
na legislação brasileira, e traz também a transcrição de 
leis, códigos e decisões no âmbito da ciência médica. Ao 
final da solenidade, os participantes levaram cartilhas para 
distribuir nas entidades. Foram impressos 10 mil exem-
plares para distribuir à população, e a publicação também 
está disponível no site da Fecomércio no Piauí: www.
fecomercio-pi.org.br.

DIGITAL
LIVRO ELETRÔNICO SOBRE BELÉM  
COMEMORA 400 ANOS DA CIDADE
O e-book Belém 1616 foi lançado em dezembro e está dis-
ponível para download gratuito no site do Sesc no Pará 
(<www.sesc-pa.com.br>). O livro contém imagens cap-
turadas pelos participantes das maratonas fotográficas 
que fizeram parte de uma vasta programação cultural e 
educativa desenvolvida como parte do projeto Belém 

LIVROS
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1616, desenvolvido ao longo de cinco anos (2011-2015), 
com o objetivo de pensar sobre a cidade e suas múltiplas 
faces e paisagens, culminando em 2016, ano em que Be-
lém completou 400 anos de fundação. O projeto  contou 
com a colaboração de mais de mil participantes diretos, 
em uma programação composta por maratonas fotográfi-
cas, palestras, seminários, fotovarais e vivências que estão 
documentadas no e-book.  

#TOPDICAS SESC_SC   
Toda a semana, o Sesc em Santa Catarina compartilha o 
#TopDicasSesc_SC em suas redes sociais. Em vídeos de cer-
ca de um minuto gravados com profissionais da instituição 
com dicas relacionadas às áreas de atuação, são tratados 
assuntos como alimentação saudável, sugestões de leitura, 
uso de recursos tecnológicos nas salas de aula, desperdício 
de alimentos etc. O material é publicado e compartilhado 
nos canais do Sesc em Santa Catarina no YouTube, Face-
book, Instagram e blog, com a hashtag #TopDicasSesc_SC. 
(<https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rXX0B-
qKQgBqNmzAj4TafSVPGZNcZ_Af>).

PROGRAMA LIXO: MENOS É MAIS
Em 2016 foi finalizada a publicação Programa lixo: menos 

é mais — transformando atitudes de 2010 a 2015, que tem o 
propósito de apresentar a trajetória do trabalho realizado 
no Sesc em São Paulo para pensar formas de tratar seus 
resíduos com responsabilidade.

O Programa de Gestão de Resíduos, responsável por re-
pensar o tratamento do lixo, tem como objetivo reavaliar 
o padrão de consumo, compreender o descarte seletivo e 
toda a cadeia que envolve a geração e destinação de resí-
duos, incentivando posturas mais conscientes em relação 
ao impacto da ação humana sobre o ambiente. Além da 
minimização da produção dos resíduos e da destinação 
socioambiental responsável, o programa tratou do enga-
jamento dos funcionários e do público. É possível ler a 
publicação na íntegra no link a seguir:
<https://www.sescsp.org.br/online/artigo/9838_menos
+residuo+mais+sustentabilidade>.

SESC EM SERGIPE LANÇA LIVRO  
SOBRE ALIMENTAÇÃO
O Sesc em Sergipe lançou em maio o Manual da alimentação 

saudável na escola. A obra fala sobre rotulagem de alimen-
tos, prazo de validade, informação nutricional e formas de 
conservação do lanche, e ainda traz receitas. Ele também 
ensina práticas que promovem a saúde e previnem doenças 
relacionadas à alimentação, como desnutrição, deficiências 
por falta de micronutrientes, diabetes, hipertensão arterial, 
obesidade, doenças cardiovasculares e câncer. O manual 
está disponível em www.sesc-se.com.br.
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Edições Sesc São Paulo — Livros  
Na base do farol não há luz

Diálogo entre a tradição do pen-

samento europeu e as reflexões de 

artistas e intelectuais brasileiros. 

Mauro Maldonato e Danilo San-

tos de Miranda abordam assuntos 

como política, cultura, educação, 

ética, liberdade e alteridade. 

Dimensões da cultura:  
políticas culturais e seus desafios

A obra cobre diversos aspectos da 

gestão cultural, como os arranjos 

institucionais, a formação de gesto-

res e de públicos, os instrumentos 

de financiamento e a articulação de 

políticas culturais transnacionais.

Entradas clownescas,  
uma dramaturgia do clown

A tradução de Entradas clownescas, 

uma dramaturgia do clown para o 

português, mais de cinquenta anos 

após sua publicação na França, 

possibilita conhecer melhor o lon-

go processo para a consolidação do 

gênero. Os textos oferecem deta-

lhes dos jogos de cena, da interpre-

tação e da relação de hierarquia no 

picadeiro entre o clown “branco”, o 

“augusto” e o “diretor”.

Mutações: o novo espírito utópico

O nono livro da série Mutações, or-

ganizado por Adauto Novaes, reme-

te o leitor às perspectivas criadas 

pelas revoluções tecnocientíficas e 

biotecnológicas e à criação de um 

novo homem que passaria a habi-

tar o admirável mundo novo. Essa 

utopia, como propõem os ensaios 

do livro, é a energia empregada 

pelo espírito sobre si mesmo, que 

se expressa em cada ação pensada.

O atormentador — minhas 
ideias sobre teatro

Neste livro, Philippe Gaulier 

inventa um entrevistador — o 

“atormentador” — e, por meio 

dele, tece divagações e diálogos 

inusitados que compõem boa 

parte da publicação. Explorando 

as interfaces entre a palhaçaria e 

o teatro, a obra ultrapassa limites 

do politicamente correto e de convenções artísticas que 

empobrecem a criação estética.

Sociofobia: mudança política na 
era da utopia digital

Após o fracasso da utopia neolibe-

ral, o grande consenso ideológico 

do nosso tempo é a capacidade 

de as tecnologias da comunica-

ção induzirem dinâmicas sociais 

positivas. A ideologia da rede vem 

gerando uma realidade social di-

minuída. Simplesmente tem rebai-

xado nossas expectativas quanto ao que cabe esperar da 

intervenção política ou das relações pessoais. 

Lançamentos Selo Sesc —  
CDs e DVDs

Alberto Nepomuceno —  
Quarteto Carlos Gomes

O CD em homenagem ao regente e pianista Alberto Ne-

pomuceno (1864-1920) resgata 

quartetos escritos pelo compo-

sitor em seu período de forma-

ção na Europa. Os intérpretes 

do Quarteto Carlos Gomes — 

Cláudio Cruz e Adonhiran Reis 

(violinos), Gabriel Marin (viola) e 

Alceu Reis (violoncelo) — são os responsáveis pela exe-

cução das composições. 
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No voo do urubu — Arthur Verocai

CD de composições inéditas do 

arranjador, produtor, compositor 

e diretor musical Arthur Vero-

cai, conta com participações de 

Seu Jorge, Criolo, Mano Brown e 

Vinícius Cantuária. O lançamento aconteceu em dezembro 

no Sesc Pinheiros.

Novos Mares — Fortuna

Novos mares tem como ponto de 

partida a história de Branca Dias, ju-

dia sefardita perseguida pela inqui-

sição. Ela fugiu da Península Ibérica 

rumo a Pernambuco. As peregrina-

ções de um povo, e a busca por um novo mundo ganham for-

mas e texturas no disco da cantora e compositora Fortuna. 

Portrait — Maury Buchala

Gravado em Paris, cidade onde 

Buchala reside há mais de 20 

anos, Portrait faz um apanhado da 

carreira do compositor. Interpre-

tadas pelo Ensemble Court — Cir-

cuit (FR), as faixas revelam a pesquisa do artista por novas 

texturas nos procedimentos instrumentais influenciadas 

pelos sons eletrônicos. 

Rei vadio — Rômulo Fróes

O cantor e compositor paulistano 

Rômulo Fróes homenageia Nelson 

Cavaquinho com participações es-

peciais de Kiko Dinucci, Rodrigo 

Campos, Criolo, Marcelo Cabral e 

Thiago França.  

O sal da terra 

O documentário O sal da terra narra 

a trajetória do fotógrafo brasileiro 

Sebastião Salgado. Com direção do 

filho Juliano Salgado e do alemão 

Wim Wenders, o longa foi o vence-

dor do prêmio especial na mostra 

Un Certain Regard, no Festival de 

Cannes 2014, e indicado ao Oscar 

2015 como melhor documentário. 

A saga da travessia — Letieres 
Leite & Orkestra Rumpilezz

Criada em 2006 pelo maestro, 

instrumentista e compositor Le-

tieres Leite, a Orkestra Rumpilezz 

é regida pela percussão afro-bai-

ana e tem influência do jazz em sua construção harmônica. 

O CD traz um repertório de composições inéditas e evoca 

trajetórias e tragédias dos povos africanos.

Ascensão — Serena Assumpção

Serena Assumpção, que morreu 

antes de ver este álbum finalizado, 

propõe um trabalho com nuances 

africanas, do candomblé e da um-

banda, com músicas inspiradas em 

sua vivência nessas tradições ancestrais, reconhecendo a 

amplitude dessa herança em nossa cultura. 

Curado — Hurtlold & Paulo Santos 

O álbum marca o encontro do 

sexteto paulistano Hurtmold com 

o mineiro Paulo Santos (ex-Uakti) 

e traz um repertório de com-

posições inéditas, num disco in-

strumental plural que invade os limites do cânone do rock. 

Lambendo a colher —  
Rolando Boldrin

Este trabalho conta com músicas 

inéditas e marca a comemoração 

dos 80 anos de vida de Rolando 

Boldrin. Lambendo a colher é o 29o 

disco da carreira do artista e tem composições de Noel Ro-

sa, Tom Jobim, Ary Barroso, Alvarenga e Ranchinho, Geraldo 

Vandré, além do próprio Boldrin. 

MPB4 — 50 anos

CD comemorativo dos 50 anos de 

carreira do grupo traz 13 músicas 

inéditas compostas por autores 

consagrados que fazem parte 

da história do quarteto, além de 

novos compositores da música popular brasileira. 
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A democracia das madeiras 

O documentário A democracia das 

madeiras traz um panorama sobre 

cinco instrumentos presentes em 

grande parte das formações de or-

questras: o oboé, o fagote, o clari-

nete, a flauta e o saxofone. O filme 

mostra os papéis de cada uma des-

sas peças dentro da orquestra. 

O fim do mundo, enfim 

O DVD O fim do mundo, enfim 

reúne imagens e depoimentos so-

bre a realização do festival punk 

O Começo do Fim do Mundo, que 

aconteceu em 1982, no Sesc Pom-

peia, e do festival comemorativo 

O Fim do Mundo, enfim, realizado 

trinta anos depois, em 2012. São 

registros das apresentações, além de um documentário so-

bre a importância do festival para a cena punk de São Paulo.

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   165 07/06/17   13:44



Construções modernas e com equipamentos 

e ferramentas de alta qualidade e fácil aces-

sibilidade são desenvolvidas e renovadas 

periodicamente para atender ao público do 

Sesc com presteza e eficiência.

Novas 
instalações
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Atendimento na nova clínica 
odontológica no Sesc Tailândia (PA). 

Foto: Bruno Cantuária

CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARÁ
No fim de 2016, o Sesc no Pará inaugurou mais uma clíni-
ca odontológica. Dessa vez, no Sesc Tailândia. A unidade 
oferece exames clínicos bucais, restaurações fotopolime-
rizáveis e ionomérica, exodontias, profilaxia, aplicações 
tópicas de flúor, fluorterapia, raspagens sub e supragengi-
vais, exames radiográficos periapicais, entre outros. Além 
dos serviços, a clínica organiza atividades educativas que 
buscam melhorar a qualidade de vida da sua clientela por 
meio de promoção da saúde bucal com a motivação da 
mudança de hábitos nocivos.
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CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS, 
SANTA CATARINA
O Colégio Rosa, em Lages (SC), na serra catarinense, trans-
formou-se em Centro Cultural Vidal Ramos. O edifício cen-
tenário foi restaurado pelo governo estadual, e o espaço será 
administrado pelo Sesc por 30 anos. Nele, a população tem 
acesso a serviços e eventos artístico-culturais, como cursos, 
apresentações e exposições. Há também cafeteria, galerias de 
arte, salas de aula e um cinema que também pode ser usado 
para shows, por exemplo. Destaque para a biblioteca especia-
lizada em artes e história da cidade e da região, com espaço 
para visualização de documentários e materiais audiovisuais 
do acervo do CineSesc e para audição de diferentes grupos 
musicais catarinenses e de referências da música brasileira.

SESC POUSO ALEGRE, MINAS GERAIS
Em março, o Sesc em Minas Gerais inaugurou uma unida-
de em Pouso Alegre (MG), no sul do estado. Essa é a 46a 
unidade fixa e oferece ao público Central de Atendimento, 
onde é possível adquirir pacotes de excursões e hospeda-
gens; ações de cultura, como o CineSesc, Rodas de Con-
versa e o projeto Parede; atividades educativas, como o 
Projeto Habilidade de Estudos (PHE); e a possibilidade de 
locação de espaço corporativo para diversas ações.

SESC PALHOÇA, SANTA CATARINA
O município de Palhoça (SC) abriu as portas da 27a uni-
dade operacional em Santa Catarina. A cerimônia oficial 
de inauguração aconteceu em janeiro, e a estrutura ocupa 
uma área construída de 7 mil metros quadrados, dividida 
em três blocos. No primeiro estão: Central de Atendimen-
tos, setor administrativo, escola, academia, brinquedote-
ca, auditório, clínica odontológica e de serviços de saúde, 
salas para ginástica, pilates, idiomas, pré-vestibular, artes, 
música, Trabalho com Grupos e Idoso Empreendedor. Os 
outros blocos são ocupados pela quadra poliesportiva co-
berta, pelo restaurante e pela lanchonete.

SESC REGISTRO, SÃO PAULO
Uma antiga fábrica de beneficiamento de arroz foi trans-
formada na mais nova unidade do Sesc em São Paulo. O 
conjunto, considerado patrimônio histórico, é a primeira 
unidade na região do Vale do Ribeira por meio de conces-

são da prefeitura. A inauguração da unidade na região, até 
então assistida por ações expandidas, é uma marca sim-
bólica do crescimento do Sesc no estado, aumentando a 
integração entre a entidade e a comunidade local. 

SESC CORUMBÁ,  
MATO GROSSO DO SUL
Com quase três anos de atividades em Corumbá (MS), ci-
dade fronteira com a Bolívia, o Sesc inaugurou mais um 
endereço no município. Localizado no centro da cidade, o 
espaço passou a ser um referencial de cultura, onde já foram 
realizadas exposições, e tem ainda biblioteca, salas de aula 
para música e espaços para shows musicais toda sexta-feira.

SESC ITAJAÍ, SANTA CATARINA
Construído para ser o maior complexo de bem-estar da região, 
o Sesc Itajaí (SC), inaugurado em junho no centro da cidade, 
ocupa uma área construída de 12 mil metros quadrados, em 
um prédio com sete pavimentos e outro bloco de quatro an-
dares, onde funciona a escola. Com este empreendimento, o 
Sesc ampliou a oferta de serviços e eventos e a capacidade de 
atendimento, beneficiando ainda mais os comerciários, seus 
dependentes e a população local. O imóvel tem piscina tér-
mica, quadra poliesportiva, restaurante, lanchonete, teatro, 
galeria de artes, biblioteca, salas de dança, artes e música, aca-
demia, salas de ginástica, de artes marciais, estúdio de pilates, 
consultórios odontológicos, salas para o Trabalho com Grupos 
e o projeto Idoso Empreendedor, dois auditórios multiuso, sa-

Nova unidade em Pouso Alegre (MG) em funcionamento. Foto: Henrique Chendes
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las para cursos de idiomas, para cursos de valorização social, 
sala de jogos, brinquedoteca etc.

SESC CARAZINHO,  
RIO GRANDE DO SUL 
Em outubro, o Sesc no Rio Grande do Sul inaugurou o 
Sesc Carazinho. A nova unidade tem academia de ginástica 
e musculação, teatro com mais de 320 lugares, cafeteria, 
consultório odontológico, Espaço Sesc Saber e Lazer, além 
de uma biblioteca equipada com computadores e a área do 
Sesc Games, com jogos recreativos e eletrônicos. A unida-
de também desenvolve projetos de turismo, assim como 
os programas Maturidade Ativa e Sorrindo para o Futuro, 
além de eventos culturais, recreativos e esportivos.  

SESC AQUIDAUANA,  
MATO GROSSO DO SUL
Em abril, foi inaugurado o Sesc Aquidauana. A unidade 
está instalada em uma estrutura de três pisos e mil metros 
quadrados e oferece consultório odontológico, academia 
com equipamentos de última geração, além de sala de 
gastronomia e laboratórios de educação profissional, que 
serão administrados pelo Senac. A unidade leva o nome 
de Adriano Carvalho, comerciante pioneiro que deu im-
portantes contribuições ao município. 

CIA. SESC DE DANÇA  
ESTÁ DE CASA NOVA 
No dia 21 de dezembro foi inaugurado em Belo Horizon-
te (MG) o Sesc Cenário, no bairro São Francisco. O espaço 
abriga a Coordenação de Memória Institucional e a equipe 
da Cia. Sesc de Dança, primeiro corpo artístico do Sesc no 
Brasil. Durante a cerimônia de inauguração, a Cia. Sesc de 
Dança apresentou um fragmento da coreografia O eu do qual 
somos parte, do coreógrafo Mário Nascimento. O prédio tem 
uma área construída de 1.660 m² distribuídos em três pavi-
mentos. Com a nova unidade, o Sesc proporciona um espaço 
adequado para que a companhia desenvolva seus trabalhos e 
promove a formação básica em dança de crianças de 7 a 12 
anos, por meio do curso Núcleo de Formação em Dança.

COMPLEXO ESPORTIVO  
E PARQUE AQUÁTICO SÃO  
INAUGURADOS EM POCONÉ
Com o objetivo de oferecer mais lazer para a população de 
Poconé, foi inaugurado, em setembro, na unidade do Sesc 
na cidade, um complexo com quadra poliesportiva e society, 
quadra de areia e pista de caminhada, além de parque aquá-
tico com piscinas para adultos e crianças. Outro destaque fi-
cou com o atendimento aos finais de semana e feriados com 
atividades de lazer variadas, como vôlei de areia, futebol e 
futsal nas quadras, e recreação aquática. Ao todo, 12 novas 
turmas foram criadas, com um total de 280 alunos. A inau-
guração fez parte das comemorações de 70 anos do Sesc.

Nova unidade Sesc Registro (SP). Foto: Sesc em São Paulo
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NOVA SEDE ADMINISTRATIVA  
DO SESC EM SÃO LUÍS
Em agosto, o Sesc no Maranhão inaugurou sua nova sede 
administrativa em um evento para convidados cuja pro-
gramação contou com a apresentação da Banda Filarmô-
nica Sesc Musicar, formada por alunos do Projeto Musicar, 
que é promovido pelo Sesc nas comunidades Maiobão e 
Divineia, em São Luís (MA).

NOVOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO  
EM RORAIMA
O Sesc em Roraima instalou nas unidades Sesc Orla, Centro 
de Educação Sesc e Academia Sesc Mecejana, todas em Boa 
Vista, totens para pesquisa de satisfação e avaliação dos ser-
viços prestados pela instituição. O novo equipamento con-
tribui para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos 
aos comerciários, aos servidores do Sesc e à comunidade em 
geral. Além dos totens de pesquisa e avaliação dos serviços, 
o Sesc também disponibilizou outros canais de comunicação 
para o público interno e externo, que vai desde caixas de 
sugestões instaladas em unidades Sesc a mensagens via apli-
cativo Sesc, para smartphones e tablets.

SESC EM BERTIOGA INICIA VISITAÇÃO 
À FUTURA RESERVA PARTICULAR  
DO PATRIMÔNIO NATURAL
Iniciaram em setembro as ações de visitação à futura Re-
serva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Sesc em 
Bertioga, que compreende 600 mil m2 de área. Foi apresen-
tado o Plano de Manejo, documento técnico que caracteriza 
a área da reserva e seu entorno, além de indicar as ativida-
des de gestão, a proteção da biodiversidade e os potenciais 
de uso para educação ambiental, turismo social e valoriza-
ção social. A comunicação visual do espaço foi desenvolvida 
de forma participativa com a comunidade local.

BALCÕES DE ATENDIMENTO  
NO RIO GRANDE DO SUL
Os Balcões de Atendimento Sesc-Senac de Nova Prata e 
Quaraí, ambos no Rio Grande do Sul, foram ampliados em 
junho e receberam novas instalações. Os serviços tradi-
cionais de atendimento continuam sendo oferecidos, mas 
agora, em Nova Prata, há um laboratório de informática, 
duas salas multiuso, biblioteca e área de convivência. Em 
Quaraí (RS), o espaço possui uma sala de aula, Bibliote-
ca do Polo de Ensino a Distância (EAD) e um laboratório 
de informática. Os Balcões de Atendimento foram criados 
para atender os municípios que não têm unidades do Sesc 
ou do Senac. Eles funcionam como extensões dessas unida-

Biblioteca da nova unidade Sesc Carazinho (RS). Foto: Gledson Maffessoni
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des e buscam fornecer aos comerciários meios de utilizar os 
produtos e serviços das entidades, e estimulam parcerias.

EXPANSÃO NO CENTRO CULTURAL 
SESC PARATY 
No dia 1o de julho, o Sesc Paraty informou à cidade os 
planos de expansão e implantação de nova unidade com 
a aquisição de um terreno. Durante o anúncio, que reu-
niu 150 pessoas, houve pronunciamento de autoridades, 
como o prefeito da cidade e o diretor da unidade, e apre-
sentações musicais do violoncelista Christian Grosselfin-
ger e da Orquestra Popular de Paraty.

BIBLIOTECA MANOEL DE BARROS  
É REFORMADA EM POCONÉ
Em dezembro, foi realizada a reforma da Biblioteca Ma-
noel de Barros, da unidade Poconé do Sesc no Pantanal. A 
nova estrutura leva em consideração a acessibilidade, com 
portas e corredores mais largos. A parede principal da bi-
blioteca foi grafitada pela artista Lua Brandão com temas 
característicos da obra de Manoel de Barros. O ambiente 
também foi decorado com as poesias mais conhecidas do 
escritor. Além de deixar o espaço mais bonito e atraente 
para os frequentadores, a inauguração da biblioteca fez 
parte das comemorações do centenário do artista, tam-
bém em dezembro.

Evento anuncia expansão do Sesc Paraty (RJ). Foto: Sesc Paraty

ESPAÇO SESC MAIS INFÂNCIA  
É INAUGURADO
Com atividades de pintura facial e em tela, confecção de 
brinquedos com garrafas PET, escultura com balões, re-
creação e rodas de capoeira, o Governo do Estado do Cea-
rá e o Sesc inauguraram, em fevereiro, em Fortaleza (CE), 
o Espaço Mais Infância. Localizado na praça Luiza Távora, 
o projeto oferece atividades que contribuem para o desen-
volvimento cognitivo, motor, afetivo, psicológico e fami-
liar de crianças de 3 a 12 anos. A programação, totalmente 
gratuita, tem apresentações artísticas, atividades recreati-
vas, oficinas de contação de história, culinária e artesana-
to. O espaço conta ainda com brinquedoteca, biblioteca 
infantil, sala multimídia, cozinha gourmet para crianças 
e CineSesc. A proposta é receber semanalmente escolas 
públicas, instituições e ONGs. Desde a sua implantação, 
já participaram das atividades aproximadamente 7.200 
pessoas, entre crianças, pais e educadores.
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ÁLBUNS EDITADOS PELO  
SELO SESC SÃO PREMIADOS
O CD Donato elétrico, de João Donato, lançado pelo Selo 
Sesc, foi finalista na categoria Melhor Álbum Instrumen-
tal no 17o Grammy Latino. No 27o Prêmio da Música 
Brasileira, quem venceu foi Guinga, como Melhor Arran-
jador, por Porto da madama, enquanto Zeca Baleiro, Naná 
Vasconcelos e Paulo Lepetit venceram na categoria Álbum 
Projeto Especial, por Café no bule. Os dois álbuns foram 
gravados pelo Selo Sesc.

SESC EM SANTA CATARINA  
RECEBE CERTIFICADO PELO 6O ANO 
CONSECUTIVO
Pelo sexto ano consecutivo, o Sesc em Santa Catarina  
ganhou o Certificado de Responsabilidade Social conce-
dido pela Assembleia Legislativa do estado (Alesc), pelo 
desenvolvimento de ações de cunho socioambiental. Há 
seis anos, o prêmio reconhece empresas privadas e enti-
dades sem fins econômicos pela atuação de destaque na 
promoção do bem-estar social e na preservação ambiental. 
A sessão especial em homenagem às organizações certifi-
cadas e premiadas aconteceu em dezembro, no Plenário 
Deputado Osni Régis, na Alesc, em Florianópolis (SC).

UNIDADES DO SESC GANHAM  
PRÊMIO QUALIDADE RS 2016
O Prêmio Qualidade RS foi criado pelo Programa Gaúcho da 
Qualidade e Produtividade em 1996 como reconhecimento 
às organizações gaúchas que se destacam na busca pela me-
lhoria contínua do seu sistema de gestão. Ele se divide nas 
categorias Troféu Ouro, Troféu Prata e Troféu Bronze, e em 
2016 foi entregue em julho. Sete unidades do Sesc no Rio 
Grande do Sul receberam o Troféu Bronze: Sesc Cachoeiri-
nha, Sesc Chuí, Sesc Frederico Westphalen, Sesc Centro His-
tórico, Sesc Gramado, Sesc Montenegro e Sesc Tramandaí.

TRIPADVISOR PREMIA HOTÉIS DO 
SESC EM FLORIANÓPOLIS E LAGES 
O Hotel Sesc Cacupé, em Florianópolis (SC), e o Sesc Pousada 
Rural, em Lages (SC), estão entre os melhores do TripAdvisor, 

um dos maiores sites de viagens do mundo. Ambos foram 
premiados com o Travellers’ Choice Awards 2016, concedido 
com base nos comentários e nas opiniões dos hóspedes. No 
portal, 94% dos comentários com avaliações e indicações do 
público sobre o hotel e a pousada são positivos.

QUATRO TÍTULOS DAS EDIÇÕES SESC 
SÃO PAULO FORAM CONTEMPLADOS 
NO 58O PRÊMIO JABUTI
Em 2016, quatro publicações das Edições Sesc São Paulo 
foram contempladas no Prêmio Jabuti. O livro Kazuo e Yo-

shito Ohno, de Emidio Luisi, ficou em 2o lugar na categoria 
Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia; a Tuut Design 
foi contemplada com o 2o lugar na categoria Capa, pelo li-
vro Baré: povo do rio, organizado por Marina Herrero e Ulys-
ses Fernandes; Mutações: fontes passionais da violência, organi-
zado por Adauto Novaes, recebeu o 2o lugar em Ciências 
Humanas; e Capas de Santa Rosa, uma coedição com o Ateliê 
Editorial, ficou com o 1o lugar na categoria Projeto Gráfico, 
sob a responsabilidade da Negrito Produção Editorial.

INICIAÇÃO ESPORTIVA RECEBE  
O PRÊMIO EMPRESA CIDADÃ EM 
SANTA CATARINA
O case Esporte no Sesc foi um dos 15 vencedores do prê-
mio Empresa Cidadã 2016, na categoria Participação Co-
munitária, promovido pela Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil em Santa Catarina (ADVB/
SC). Foi entregue em agosto, em Capivari de Baixo (SC). 
Para incentivar a prática de esporte na infância, o proje-
to de iniciação esportiva oferece gratuitamente acesso ao 
esporte e respeita as etapas do desenvolvimento infantil. 
Sua metodologia fortalece os princípios da ludicidade e 
livre escolha, participação e iniciativa, autonomia, ética na 
competição e vida ativa.

SESC RECEBE HOMENAGEM DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Em fevereiro, a Câmara Municipal de Aracaju homena-
geou o Sesc com uma Moção de Aplausos pelo empenho 
da instituição na realização da III Semana Aracaju Acessível: 

miolo_Realizacoes_Sesc_2016_210x270mm.indd   173 07/06/17   13:44



REALIZAÇÕES SESC 2016     174

Premiações e homenagens

o Trabalho como Instrumento de Transformação Social. O 
evento, organizado em setembro de 2015, buscou provo-
car na população local uma reflexão sobre a acessibilidade 
como prática cidadã e de inclusão.

PROJETO DO SESC RECEBE MENÇÃO 
HONROSA NO CONFINTEA BRASIL + 6
O projeto Agricultura Familiar em Contexto: da Vivência 
à Sobrevivência, desenvolvido no Sesc Ler Acauã (PI), 
recebeu menção honrosa no Seminário Internacional de 
Educação ao Longo da Vida — Confintea Brasil + 6, reali-
zado de 25 a 27 de abril em Brasília (DF). A homenagem 
foi feita na solenidade de abertura do seminário, e a ação 
ficou entre as 10 melhores que concorreram à Medalha 
Paulo Freire, oferecida pelo Ministério da Educação, com 
apoio da Unesco e da Organização dos Estados Ibero-
-Americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI). O 
projeto consistiu na aplicação de um sistema de irriga-
ção no plantio de melancia do laboratório agrário do Sesc 
Ler Acauã. Com a orientação do professor que idealizou o 
projeto, a turma fez acompanhamento, análise, avaliação 
e registro da experiência, além da colheita das frutas. A 
experiência na escola fez com que os alunos se tornassem 
multiplicadores da ação, levando a tecnologia para casa e 
passando a colher os frutos no quintal e na roça. 

SESC É HOMENAGEADO  
PELA CÂMARA MUNICIPAL  
DE CAMPO GRANDE
A Câmara Municipal de Campo Grande (MS) homena-
geou o Sesc por seus serviços prestados na Educação, 
Cultura, Saúde e Lazer à sociedade campo-grandense, 
contribuindo para o desenvolvimento do município. A 
placa de reconhecimento foi entregue em abril na sede da 
Administração Regional do Sesc no Mato Grosso do Sul.

PALMAS UNIVERSITÁRIAS PARA O 
SESC NO MARANHÃO 
O Sesc no Maranhão foi homenageado pela Universida-
de Federal do Maranhão (UFMA) durante a solenidade 
de entrega das Palmas Universitárias, em outubro. A 
comenda é fruto do reconhecimento do trabalho daque-
les que se dedicam ao desenvolvimento da Universidade 
Federal do Maranhão não somente como centro de pro-
dução de conhecimento, mas também como construtora 
de memória individual e, ao mesmo tempo, coletiva, 
responsável pela formação profissional e intelectual de 
gerações de maranhenses.
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