
No Sesc tem atividades todos os dias 
para você. Vem pro Sesc!

Sesc Poconé
Av. Generoso Ponce, s/nº. Centro,
Poconé - MT - Tel. (65) 3345-2571

Horário de funcionamento: segunda a sexta - 6h às 21h
sábados, domingos e feriados - 8 às 18h

Informações e programação mensal:
www.sescpocone.com.br

facebook.com/SescPantanal | instagram.com/Sesc_Pantanal

Central de atendimento 
Segunda a sexta – 8h às 12h e 14h às 18h | Sábado - 8h às 12h

Biblioteca Manoel de Barros - Segunda a sábado – 8h às 11h30 e 
13h30 às 17h30 | Domingo – 9h às 11h e 13h30 às 17h.

Piscina (banho livre) - Sábados, domingos e feriados – 11h às 18h
Valores: Gratuito (Cartão Sesc), R$ 10 (público em geral), R$ 5 (meia entrada)

Espaço do Clube Game - Terça a domingo – 9h às 20h 

Cursos - Teatro | Violão | Violino 
Inscrições mediante disponibilidade na Central de Atendimento.

Atividades esportivas
Natação | Hidroginástica | Iniciação Esportiva I e II | Futsal | Futebol 
Society | Handebol | Basquete | Vôlei | Vôlei de areia | Artes Marciais - 7h 
às 11h e das 13h às 21h
Valores: R$ 15 (Cartão Sesc), R$ 30 (público em geral), gratuito (PCG*)
Inscrições mediante disponibilidade na Central de Atendimento a partir 
do dia 10 de cada mês.
 
Musculação - Segunda a quinta – 6h às 10h e 15h às 21h Sexta-feira 
– 6h às 10h e 15h às 20h
Valores: R$ 30 (Cartão Sesc) e R$ 60 (público em geral)

Odontologia (conforme agendamento) - Segunda a sexta – 8h às 
12h e 14h às 18h. 
Consultas: R$ 20 (Cartão Sesc) e R$ 40 (público em geral)

Campanha Óleo Limpo - Troque 1 litro de óleo usado por 500ml de 
detergente biodegradável na Central de Atendimento da Unidade. 

*PCG - Programa de Comprometimento e Gratuidade para pessoas com renda 
familiar de até 3 salários mínimos (mediante inscrição).

Cartão Sesc - Tem direito ao Cartão Sesc, trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo. Para ser aceito, o documento deve estar na validade. 

Todas as informações presentes neste informativo estão sujetas a alterações. 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Sesc 
Pantanal conserva o equivalente a 1% do Pantanal 
Mato-grossense. Com 108 mil hectares, é a maior reserva 
particular do país. Nesta área, já foram identificadas pelo 
menos: 189 espécies vegetais | 28 de borboletas | 157 
espécies de peixes | 23 espécies de anfíbios | 27 espécies de 
répteis | 350 espécies de aves | 83 espécies de mamíferos

Principal Unidade do Sesc Pantanal, por cuidar de grande 
parcela da maior planície alagável do planeta, o Pantanal, é 
designada internacionalmente como Sítio Ramsar e Zona 
Núcleo da Reserva da Biosfera - UNESCO. Na área, é 
realizado um trabalho contínuo de monitoramento e 
prevenção contra o desmatamento, caça e pesca e controle 
de queimadas.

O trabalho de pesquisa também é umas das tônicas da 
Unidade, que já apoiou dezenas de projetos provenientes de 
instituições do Brasil e do exterior. Este trabalho já resultou 
em mais de 130 publicações científicas e 10 livros da Coleção 
Conhecendo o Pantanal (disponível em 
www.sescpantanal.com.br). Também são realizados estudos 
e desenvolvidos projetos para a conscientização da 
população local, promoção de atividades de educação 
ambiental e ainda a integração com o turismo ecológico e 
responsável. Tudo para que as futuras gerações possam 
aproveitar e valorizar esse patrimônio brasileiro.

Você
Sabia?

Em junho é comemorado, no dia 5, o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Tendo como essência a ação socioambiental, o 
Sesc desenvolveu – para comemorar a data – uma 
programação especial durante todo o mês com o tema 
“Repense seu consumo: pequenas escolhas geram 
grandes mudanças” com bate-papos, oficinas e vivências 
para te fazer refletir sobre o seu consumo diário e transformar 
seus hábitos para consumir de maneira mais sustentável. 

O Ispiaí – Festival de Circo do Sesc Pantanal está de volta 
na sua segunda edição e ispiará sua lona para receber artistas 
circenses nacionais e internacionais com realização de 
espetáculos, oficinas e intinerância. Ainda teremos o Sesc na 
Torcida no período de jogos do Brasil com muita recreação e 
sorteios durante os intervalos.

E o Sonora Brasil está de volta a Poconé com uma 
programação musical incrível.  O projeto é temático e busca 
trazer ao público expressões musicais pouco difundidas que 
integram o amplo cenário da cultura musical brasileira. Nesta 
edição, as temáticas serão na pisada dos Cocos e Bandas de 
música: formação e repertórios. Para apresentações no 
Pantanal mato-grossense, quatro formações distintas de 
bandas foram selecionadas: com os grupos Coco de Zambê 
do Rio Grande do Norte, Samba de Pareia da Mussuca 
Sergipe, Coco do Iguape do Ceará e Coco de Tebei de 
Pernambuco.  A programação completa do circuito nacional 
pode ser conferida no site: 
www.sesc.com.br/portal/site/sonorabrasil

Aproveite a programação deste mês 
que está imperdível! #VemproSesc 
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Neste mês (de 6 a 10/6), Poconé e 
região recebe a magia e o 

encantamento do circo na segunda 
edição do Ispiaí – Festival Sesc 

Pantanal de Circo. Fiquem ligados  
www.sescpantanal.com.br/ispiai

CULTURACOMUNIDADE

CURSOS E OFICINAS

Para comemorar a data o 
Sesc Pantanal preparou 
uma programação 
especial com o tema 
“Repense seu consumo: 
pequenas escolhas geram 
grandes mudanças”. 

“Quanto você pesa ao mundo?” de Mariana Lara e Ricardo Miguel (MT)
Uma intervenção de quilogramas aliada ao plantio: semeia, sê inteiro 
com objetivo de fazer reflletir sobre as ações cotidianas em relação ao 
plástico que produzimos.  
5 a 30/6 das 13h30 às 16h30 | Sesc Poconé | Classificação: Livre

Mesa Redonda “Do Lixo à Cidadania – O Desafio das Cooperativas de 
Materiais Recicláveis/Reaproveitáveis” com o Projeto Recicla Cuiabá e 
ASCAVAG de Várzea Grande e COOPOCONÉ, com mediação Profª Dra. 
Gizelle Prado da Silva Fonseca
18/6 às 17h | Sala Multiuso Sesc Poconé | Classificação: Livre

Palestra “1 ano sem lixo” com Cristal Muniz (SP)
21/06 às 9h | Sesc Poconé | Público-alvo: Escolas

II Seminário Cidades Sustentáveis 
27/6 das 8h30 às 11h30 | Sesc Poconé | Classificação: Livre

| OFICINAS 

Oficina de papelaria orgânica: fazendo papel artesanal, papel-semente 
e papel reciclado com Ruth Albernaz (MT)
23/6 das 9h às 11h e das 14h às 17h | Sesc Poconé | Classificação: 15 anos

| FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL (FICA)

Chega a cidade de Poconé e ao distrito de São Pedro de Joselândia no 
mês de junho, durante as celebrações do mês do meio ambiente. Esse 
festival acontece na cidade de Goiás, berço cultural do Estado, adquiriu 
solidez e independência, marcando-se como um dos mais importantes 
festivais do país e do mundo. 
26 e 27/6 às 19h | Sala de projeção do Sesc Poconé | Classificação: Livre
28/6 às 19h | Escola E. Maria Silvia Peixoto de Moura em São Pedro de Joselândia 

Oficina de Terrários com João de Barro Ateliê (MT)
10/6 das 15h às 17h | Sesc Poconé | Classificação: 10 anos

Oficina de Beleza Natural (cosméticos) com 
Juliana Faber (BA)
16/6 das 9h às 11h e 14h às 17h | Sesc Poconé | 
Classificação: 15 anos

Sesc Com Unidade – Ocupação Jurumirim
Construção coletiva de matérias reaproveitáveis com a mediação Maria do 
Socorro. 
11 a 29/6 das 8h às 10 e 16h às 18h | Praça São Pedro, Bairro Jurumirim 
Classificação: Livre

Bate-papo sobre Prevenção ao uso de Drogas com os grupos de Apoio: 
Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e Amor e Exigência.
O debate tem como foco a prevenção, por meio de informações de maneira a 
conscientizar a todos sobre o uso de drogas licitas e ilícitas.  
25/6 das 15h às 18h | Escola Nossa Senhora Aparecida, Bairro Chumbo
Público-alvo: Jovens

Rede Sesc de Desenvolvimento Comunitário 
Encontro mensal com o objetivo de estimular contatos, compartilhar ideias, 
vivências, afetos e projetos entre os atores locais e convidados. 
28/6 às 17h30 | Sala Multiuso Sesc Poconé | Público-alvo: Parceiros

Sesc vai ao Quintal 
Os quintais de Poconé são maiores que o mundo, pois ali é onde tudo acontece -  
Festas, rezas, alegrias e tristezas se encontram e se potencializam em baixo de 
gigantescas árvores centenárias. O projeto conta com a participação de 
personalidades marcantes da cidade com muita prosa e apresentações culturais.  
28/6 das 19h às 21h| Quintal da Dona Polônia, Centro de Poconé| Classificação: Livre

| ANIVERSÁRIO DE ROSÁRIO OESTE

Oficina de Fabricação de Luminárias em PVC com Ronei Arruda
Nesta oficina os alunos aprenderão a fazer luminárias no cano de PVC 
reutilizando o material e aprendendo técnicas de recortes, pinturas, decoupage, 
stencil e toda parte elétrica que resultará em lindas luminárias. 
22 a 24/6 das 7h às 11h e 13h às 17h | Funcultur Rosário Oeste Certificados: 
20 horas | Classificação: 15 anos 

Oficina de Bordados em Fitas com Nilda Carvalho
Nesta oficina os participantes aprenderão técnicas de bordar com fitas, 
em toalhas e caminhos de mesa.
22 a 24/6 das 7h às 12h e 13h às 17h | Funcultur Rosário Oeste Certificados: 
20 horas | Classificação: 15 anos

Atividades esportivas e recreativas
As atividades recreativas e esportivas serão realizadas em comemoração 
ao aniversário da cidade de Rosário Oeste.
22 a 24/6 das 7h às 17h | Ginásio Poliesportivo de Rosário Oeste 
Classificação: Livre

CINEPIPOCA
“O menino e o Mundo”
22/6 às 18h | Cinema Municipal de Rosário Oeste

| OFICINAS CULTURAIS 

Oficina de Break com Lucas BBoy (MT)
Na oficina o público aprenderá os passos iniciais Breakdance, estilo de 
Hip-Hop, dança de rua, criado na década de 80, nos Estados Unidos. 
Não é necessário saber dançar para participar da oficina.
12 a 15/6 e 28 e 29/6 das 14h às 17h | Escola Maria Helena, Bairro 
Jurumirim | Classificação: Livre

Workshop de Música com Zezo Ribeiro
O workshop denominado flamenco e bossa apresentará a produção de 
conteúdo de um trabalho técnico, porém totalmente voltado para a 
valorização da música instrumental brasileira.
19/6 das 9h às 11h | Sala Multiuso Sesc Poconé | Classificação: 12 anos

Oficina de Grafite com André Gorayeb (MT)
Na oficina de Grafite os estudantes aprenderão as técnicas básicas 
desta arte, tendo como resultado e ao final da ação elaborarão um 
painel que ficará exposto no muro da escola. 
12 a 15/6 das 14h às 17h | Escola Bacharel Ribeiro | Público-alvo: Estudantes 

Oficina de Hip Hop com Mariana Mendes (MT)
Na oficina o público aprenderá os passos iniciais para reproduzir a 
técnica. Não é necessário saber dançar para participar da oficina.
14 e 15/6 das14h às 16h e das 18h às 20h | Sesc Poconé | Classificação: Livre

HumAnimal com Circo da Silva (RJ) 
A oficina tem o intuito de vivenciar uma experiência e explorar ritmos variados, 
formas de locomoção, sons animais, níveis corporais, cores, formas e texturas.
19/6 às 14h e 20 /6 às 8h | Sesc Poconé | Classificação: livre

Oficina de Superpoderes com Neto Machado e Jorge Alencar (BA) - 
Palco Giratório
Quais heróis você monta diariamente para que seja possível seguir? 
Quais superpoderes, sensibilidades, armas, ferramentas, táticas, 
mutações, incorporações você realiza para continuar se movendo?
22/6 das 14h às 17h e das 18h às 21h | Salão Multiuso Sesc Poconé 
Classificação: Livre

Oficina a Pedagogia da Música para Professores da Rede Pública de 
Educação com Murilo Alves (Diretor do Instituto Ciranda – MT)
Palestra sobre as várias possibilidades da Música em sala de aula e as 
vertentes e como torna-la atrativa para os alunos. 
Inscrições: 1/6 | Realização: 13 e 14/6 das 18 às 21 | Sesc Poconé 
Certificados: 6 horas | Público-alvo: Educadores

MIX MUSICAL

17/6 das 14h às 18h – Dilson e Thiago 
Parque Aquático do Sesc Poconé 
Classificação: Livre

ESPECIAL

Exposição Deságua com André Gorayeb (MT)
A exposição não tem a intenção de apresentar-nos uma representação de 
água como ela é em sua liquidez e transparência, mas sim, o seu universo 
metafórico, como um diásporo decorrente de sua movimentação ao 
incorporar elementos poluidores, de toxidez e destruição.
16 a 30/6 das 8h às 12h e 14h às 18h | Sesc Poconé | Classificação: Livre

Formação Continuada em Audiovisual para Professores da Rede Pública 
de Ensino com Sernon Nonres (Kinin Filmes)
Esta formação, surgiu como resultado da oficina de Cinema na Escola 
ministrada em março na unidade do Sesc Poconé.
13/6 das 18h às 21h | Sala de Projeções Sesc Poconé | Classificação: Livre

Batalha de Slam Sesc Poconé com Slam Despejo + Hip Hop + Break 
A batalha consiste em um desdobramento das Oficinas realizadas no mês 
de junho. Nas escolas de Poconé. 
16 a 30/6 das 16h às 18h | Jardim Sesc Poconé | Classificação: Livre

Show com Zezo Ribeiro
19/6 às 20h | Sala Multiuso Sesc Poconé | Classificação: 12 anos

Humanimal com Circo da Silva (RJ) 
o espetáculo HumAnimal e convida o espectador a explorar o universo da criação 
das brincadeiras infantis. 
19/6 às 9h30 e 20 /6 às 14h | Sesc Poconé | Classificação: livre

Encontro do Grupo de Leitores 
Encontro realizando quinzenalmente para discutir literatura e escrita dos 
leitores de Poconé. 
20/6 das 18h às 20h | Biblioteca Manoel de Barros | Classificação: 12 anos

Curso de Culinária – Derivados do Milho com Lúcia Alves
Nesta oficina iremos reviver as tradições das festas juninas na culinária 
aprendendo receitas de milho cozido, bolo de milho, curau, pamonha e 
creme de milho.
Inscrições: 1 a 9/6 | Realização: 11 a 22/6 das 13h às 16h e 17h às 20h
Sesc Poconé | Certificados: 60 horas | Classificação: 15 anos

21/6 (quinta-feira) às 17h30
Comidas Típicas | Artesanatos

- Quadrilha Bonde de São João - Chumbo
- Mascarados de Poconé e Banda Municipal

- Musica ao vivo com a Banda de Forró 
Zacumba Beat (MT) 

MOSTRA SONORA BRASIL 2018 
Em sua 21º edição, o projeto apresenta os temas 
“Na pisada dos cocos”.

25/06 às 19h - Abertura da Mostra com Palestra 
Show de Adiel Luna (PE) 
25/6 às 20h - Coco de Zambê (RN)
26/6 às 20h - Coco de Iguapé (CE)
27/6 às 20h - Coco de Tebei (PE)
28/6 às 20h - Samba de Pareia da mussuca (SE) 
(Apresentação na Casa da dona Apolônia dentro 
da programação do projeto Sesc vai ao Quintal)

PALCO GIRATÓRIO 
Espetáculo “Desastro” com Neto Machado (BA)
Uma peça ao som de versões do hit Space Oddity de 
Bowie sobre um tal de Major Tom, numa viagem 
rumo ao desconhecido.
21/6 às 15h | Salão Multiuso Sesc Poconé
Classificação: Livre
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17/6 das 11h às 18h | 22/6 7h às 11h | 27/6 das 13h às 17h | Classi�cação: 15 anos

Vamos assistir aos jogos do Brasil e nos divertir com dinâmicas e 
sorteios durante os intervalos, no Parque Aquático do Sesc Poconé

CINE SESC - Especial Dia dos Namorados
“Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”
12/6 às 18h| Sala de Projeção Sesc Poconé
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