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Expressões Urbanas
Com Carol Dall Farra (RJ) + Pocobreaking + Slam Despejo 

1/6 às 19h | Praça Matriz ---
A paisagem poconeana não será mais a mesma depois 
da batalha de Slam e Breaking, que vai abalar todas as 

estruturas da Praça Matriz. Chega mais!

Seja um artista!
1, 8, 15, 22 e 29/6 das 9h às 12h
Espaço Fábrica
O ateliê é um espaço de encontro onde você
pode se divertir e criar ao aprender técnicas de xilogravura,
escultura em cerâmica e ilustração em aquarela. 

3,2,1 gravando!
6 e 27/6 das 14h às 17h | Cinema
Você, poconeano, já pensou em contar a sua história pelas lentes de uma 
camêra? Venha participar do Núcleo de Cinema e mostre seu olhar sobre a 
nossa cidade. 

H! Grupo de Leitores
13 e 27/6 das 18h às 20h | Biblioteca Manoel de Barros
Compartilhe o amor pela literatura e amplie seu conhecimento sobre histórias 
e personagens no H! Grupo de Leitores!
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O QUE VEM POR AÍ!

O mês do Meio Ambiente chegou e com ele uma programação especial 

de celebração. Uma celebração com ação. E você pode fazer parte dela 

a partir da transformação de hábitos que contribuam para a conservação 

da biodiversidade do nosso pequeno grande mundo, o Pantanal. 

  

Tem oficinas para aprender a fazer composteira em casa, papel reciclado, 

criar brinquedos a partir de escovas de dente usadas e muitas outras 

atividades gratuitas que vão acontecer no Sesc Poconé, Hotel Sesc Porto 

Cercado, no Parque Sesc Baía das Pedras e no Parque Sesc Serra Azul 

(Rosário Oeste). 

  

A agenda cultural também está integrada ao tema com a Mostra 

EcoFalande de Cinema Ambiental, que discute questões socioambientais 

na América do Sul.

#VemproSesc e seja mais natureza!

CULTURA
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no Salão Social do Sesc Poconé às 20h

Show com
Nega Lú
Show com
Nega Lú
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Líricas Transcendentes
Com Gabriela Geluda (RJ), Anastácia 
Rodrigues (PE), Priscilla Ermel (SP) e Vanja 
Ferreira (RJ)
24/6 às 19h30 | Cinema
25/6 às 21h | Centro de Eventos do Hotel 
Sesc Porto Cercado

O Sonora Brasil é

considerado o maior projeto

de circulação musical do

país e, neste mês, chega

a Poconé oferecendo à

população o contato com a

a diversidade da música 

brasileira.

Líricas Transcendentes
Com Déa Trancoso (MG), Ceumar (MG) e Cátia 

de França (PB) 
25/6 às 19h30 | Cinema ---

26/6 às 21h | Centro de Eventos do Hotel 
Sesc Porto Cercado ---

Líricas Modernas
Com Lucina (MT), Badi Assad (SP) e 
Regina Machado (SP)
27/6 às 19h30 | Cinema
28/6 às 21h |  Centro de Eventos do 
Hotel Sesc Porto Cercado

OFICINAS

Oficina – Avós da Nossa Voz
Com Déa Trancoso (MG)
24/6 das 9h às 11h | Cinema
 
Oficina – “A Lembrança de Si Mesmo”
Com Geluda (RJ), Anastácia Rodrigues (PE), Priscilla 
Ermel (SP) e Vanja Ferreira (RJ)
25/6 das 9h às 12h | Salão social 14
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SESC POCONÉ

Instalação “Existir, ao que será que se destina?”
15 a 30/6 das 6h às 20h (sábados, domingos e feriados até às 18h) | em frente à 
Biblioteca 
No mês do Meio Ambiente, a instalação da muralista Nadja Lammel irá 
demonstrar os problemas relativos à relação do corpo humano e do meio 
ambiente.

Amuleto das Águas
Com Isadora Faro, da Cia. Giz de Ser (SP)
Eduardo Colombo e Vitoru Kinjo, da Samauma Sarar (SP)
3 e 4/6 das 9h às 14h | Salão Social | Público-alvo: Crianças acima de 5 anos

O espetáculo interativo 
para crianças é um 
convite à reflexão e 
ao cuidado com a 
água. Atividades com 
poesia, música e dança 
conduzem as crianças 
e, ao final, cada uma 
constrói o seu amuleto 
d’água, levando consigo 
uma lembrança que a 
transforma em guardiã 
da natureza.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, é a 
data principal deste mês, que tem programação até o dia 30 em todas 
as unidades do Sesc Pantanal, polo socioambiental do Departamento 
Nacional do Sesc.

Criado em 1972, pela Organização das Nações Unidas (ONU), durante 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 
Estocolmo, este dia tem como objetivo principal chamar a atenção de 
todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a 
importância da preservação dos recursos naturais. 

Confira todas as ações que serão realizadas com a temática em Poconé e 
Rosário Oeste e participe. 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail
alexandre.enout@sescpantanal.com.br
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     Concurso de Redação
3 a 27/6 | Alunos do 6° Ano
Com o tema “Eu e o Rio Bento”, o 
concurso é para você, aluno do 6º e 7º 
ano da Escola Sesc Pantanal. Os três 
primeiros colocados de cada categoria 
ganham um sobrevoo na Reserva 
Natural Sesc Pantanal. Para participar, 
basta levar a redação e realizar a 
inscrição até o dia 15 de junho, na 
Biblioteca do Sesc Poconé.
Para saber mais, acesse o regulamento 
www.sescpantanal.com.br e participe!

Espetáculo “A Hora do Espanto”
Com Grupo Zabriskie Teatro (GO)

7/6 às 15h | Salão Social---
A peça traz questionamentos e críticas acerca 
do futuro a partir da história, que se passa no 
ano de 2026, em meio à miséria e a escassez 

de recursos naturais. Nesse cenário desolador, 
dois moradores de rua, uma ex-professora 

e um ex-engenheiro petroquímico, buscam 
esperança para sobrevivência do lado de fora 

de um condomínio climatizado.

Palestra “Ecoliteratura e Arte Sustentável - A educação ambiental na 
prática escolar”
7/6 às 19h | Biblioteca Manoel de Barros 
Ei, professor! Você conhece a ecoliteratura? Venha descobrir esse método que
pode auxiliar a desenvolver suas aulas e de quebra conservar o meio ambiente.
Aproveite!

Contação de histórias - Livro “A casa do lixo zero”
06/06 às 9h e às 14h | Biblioteca Manoel de Barros
A contação de histórias é a forma mais divertida da criança conhecer e 
valorizar os livros. Os pequenos também vão poder participar do bate-
papo com a autora para conhecer o processo de produção do livro, feito em 
colagem com sucata e personagens em papel machê.

     Na Floresta da Brejaúva
Com Grupo Zabriskie Teatro (GO)
8/6 às 16h | Salão Social
Inspirada em um conto indígena do 
folclore brasileiro, esta história traz Juca 
Mole no comando de uma palhaçada 
que mostra como os bichos da floresta 
conseguem comer a fruta que dá 
força, alegria, saúde e vida longa. A 
plateia participa da atividade e aprende 
brincando.
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Meio Ambiente nos livros
15 a 30/6 das 8h às 19h | Biblioteca 

Manoel de Barros----
Quer saber mais sobre o meio ambiente? 

Visite a nossa biblioteca e escolha seu livro. 
Tem opções de leitura sobre conservação e 

sustentabilidade.

Domingo no Sesc - Caminhada Ecológica
23/6 das 7h às 11h | Sesc Poconé
Durante a Caminhada Ecológica, o público vai conhecer sobre a flora local e a 

importância da coleta de lixo. Após percorrer o trajeto de 5 km na unidade, os 

participantes vão poder fazer testes de glicemia e pressão arterial como forma 

preventiva para prática de atividade física. Também vai rolar Slackline, pega-

pega na linha, barra manteiga e outras brincadeiras espontâneas. 

III Seminário Cidades Sustentáveis “Nos caminhos do Rio Bento Gomes”
28/6 das 9h30 às 12h30 | Sesc Poconé
O evento tem como objetivo reunir a população, autoridades e profissionais 

para dialogar sobre o rio Bento Gomes enquanto protagonista da história de 

ocupação e formação do território, sua importância como fonte de recurso 

para a cidade, as ameaças à qualidade e quantidade de água que ele dispõe e, 

principalmente, para abordar as soluções para estas questões e formas de uso 

sustentável do rio.

Oficina “Cuidando do sorriso e do 
nosso planeta”

8/6 das 14h às 17h | Clínica 
odontológica----  

A oficina irá mostrar como prolongar a 
vida útil das escovas de dentes e, assim, 
ajudar o meio ambiente com a utilização 
de menos plástico. As crianças também 

vão descobrir como transformar uma 
escova em brinquedo.

Oficina  “Educação ambiental e a coleta solidária”
18 a 19/6 às 9h e às 15h | Sala de Projeção
Quer ajudar a multiplicar os conhecimentos sobre coleta solidária? Então 
faça parte da equipe de 10 alunos que irão multiplicar a prática nas escolas. 
O convite é para você que gosta de falar e participar de ações coletivas. E aí, 
topa o desafio? Venha e faça a diferença!

BAIRROS DE POCONÉ

“Educação ambiental: como ela influencia na saúde”
11 e 18/6 das 8h às 11h | Escola João Godofredo e Escola Maria Helena
Venha e descubra como a educação ambiental influencia na sua saúde 
e a importância de evitar queimadas urbanas, responsáveis por doenças 
respiratórias que atingem, principalmente crianças e idosos. 

Palestra “Coleta seletiva solidária”
17/6 às 9h e às 15h | Escola Maria Helena e Escola João Godofredo
Crianças e adolescentes vão aprender o que é preciso para fazer a
coleta seletiva solidária em casa e, assim, ajudar associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis. 
Parceria: Cooponé.
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PARQUE SESC SERRA AZUL (ROSÁRIO OESTE)

    Parque Sesc Baía das Pedras
Encantos da Terra (SP)
22/6 das 9h às 10h30 | Parque Sesc Baía das Pedras
A observação de aves é uma atividade de lazer 

que está crescendo cada vez mais no Brasil. A 

prática contribui para conscientizar as pessoas 

sobre a importância de proteger e preservar 

os ambientes naturais. Além disso, traz vários 

benefícios para a saúde, podendo ser uma maneira de combater a depressão e a 

ansiedade, pois possibilita maior conexão com a natureza.

Parceria: Instituto do Homem Pantaneiro (MS)

Oficina de Bioescultura
Com Francisco Lima (SP)
17 e 18/6 das 9h às 10h30 e das 14h30 às 16h | Parque Sesc Baía das Pedras
Será realizada durante a oficina de bioescultura uma cobra sucuri gigante

para servir de banco e brincadeiras para as crianças. Ela será construída

por meio de técnicas de bioconstrução com terra ensacada, massa de barro e

revestimentos naturais.

     Campanha Coleta Solidária
24 e 25/6 das 9h às 11h e das 14h às
16h | Entorno da Escola Maria Helena 
(24/6) e entorno da Escola João 
Godofredo (25/6)
Os alunos que aceitarem o desafio já 
vão começar o trabalho de multiplicar o 
conhecimento sobre a coleta seletiva com 
os moradores de Poconé. Faça parte deste 
sonho de uma cidade mais bonita e limpa. 

    Curso de papelaria sustentável
17 a 29/6 das 8h às 11h e das 14h às 17h | Sala de Culinária
8, 9, 15 e 16/6 das 8h às 12h e das 13h às 17h |  
Escola Dom Francisco, no distrito de Cangas
Aprenda a fazer papel reciclado utilizando fibra de 
bananeira e outros materiais super acessíveis. Assim, 
você contribuirá com o meio ambiente, desenvolvendo 
um produto original e sustentável.

HOTEL SESC PORTO CERCADO 
(ESTRADA PARQUE PORTO CERCADO)
*Programação destinada aos hóspedes do Hotel 

Workshop “Produção da Natureza - Grande Reserva do Alto Pantanal”
Com o biólogo Ignácio Jiménez (Espanha)
6/6 das 9h às 12h e das 14h às 17h | Hotel Sesc Porto Cercado
No workshop será apresentado o conceito de produção da natureza e como 
ela é capaz de gerar uma grande marca de atração nacional e internacional, 
em que as paisagens, fauna e cultura do Pantanal são a principal fonte de 
desenvolvimento econômico, orgulho e esperança para as comunidades locais 
e proprietários de terras.
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Oficina de Reboco Natural 
Com Francisco Lima (SP)
19 e 20/6 das 9h às 10h30 e das 14h30 às 16h | Parque Sesc Baía das Pedras
O reboco natural é uma técnica da bioconstrução e complementará a
construção da bioescultura da cobra sucuri gigante. Os participantes vão
aprender e fazer revestimentos com materiais mais sustentáveis como terra e
cal.

    Oficina de Tintas Naturais
Com Francisco Lima (SP)
21 e 22/6 das 9h às 10h30 e das 14h30 às 16h | 
Parque Sesc Baía das Pedras
As tintas naturais são saudáveis, econômicas 

e serão utilizadas para dar o acabamento a 

bioescultura da sucuri gigante. Os participantes 

irão aprender a fazer tintas com materiais 

naturais como terra, argila e cal.

Répteis do Pantanal em argila 
Com o artista plástico June Fontinelli (MT)
22/6 das 14h30 às 16h | Parque Sesc Baía das Pedras
A oficina permite conhecer os mistérios e belezas de serpentes, lagartos, 

tartarugas, jacaré e a sucuri, abundantes no Pantanal, por meio de técnicas de 

escultura em argila

    Oficina Jardim dos Sentidos
29 e 30/6 das 14h30 às 16h | Parque 
Sesc Baía das Pedras
Estamos em tempos em que o olhar está 
voltado para baixo, os ombros estão 
fechados, as mãos ágeis, porém, limitadas 
à telas que prendem nossa atenção por 
horas. A oficina Jardim dos Sentidos 
convida para a ampliação do olhar, do 
toque, dos sons, aromas e sabores, 
sentidos que são estimulados e despertam 

inúmeras sensações. E o contato com a natureza é o caminho principal nessa 
descoberta.

Oficina de Composteira
15/6 às 14h30 e 16/6 às 9h30 | Parque Sesc Baía das Pedras
A oficina tem a proposta de refletir sobre nosso comportamento 
com o consumo e com os resíduos que geramos, despertando para a 
responsabilidade de iniciar uma mudança de hábito, começando dentro de 
casa, tratando o lixo orgânico e produzindo adubo.

PARQUE SESC SERRA AZUL (ROSÁRIO OESTE)
*Programação destinada aos visitantes do Parque

Campanha “Adote uma árvore”
5 a 9/6 das 9h às 17h | Parque Sesc 

Serra Azul---- 
A campanha quer incentivar você a adotar 

uma árvore e plantá-la no parque, na sua 
casa, no seu bairro ou em um espaço onde 

ela possa crescer livre.
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A cidade é uma só…
12/6 às 19h | Cinema 
A cidade satélite de Ceilândia, no Distrito Federal, é o 
ponto de partida do documentário. No início da década 
de 1970, a população foi retirada à força do local sob 
uma promessa de urbanização que não se cumpriu.

A crise global da água
19/6 às 19h | Cinema 
O documentário levanta argumentos sobre o motivo 
pelo qual o assunto é um grande problema do 
século XXI. De uso diário, a água é fundamental à 
vida, mas o sistema atual apresenta defeitos que 
são levantados por diversos ativistas. 

O preço da democracia
26/6 às 19h | Cinema 
O Preço da Democracia é a jornada pessoal de 
um cineasta através da América para responder 
a uma pergunta incômoda: por que algumas das 
políticas mais básicas do nosso governo, como 

alimentos e energia, são tão perigosas ambientalmente... e algo pode ser feito sobre 
isso? Compartilhando a suspeita de concidadãos e de uma turma de jovens estudantes 
de educação cívica de que o dinheiro de campanha política está envolvido, os cineastas 
iniciam uma jornada fascinante, e por vezes hilária, da América rural aos corredores do 
Congresso para descobrir mais, porque a democracia é um recurso muito precioso para se 
perder. Na verdade, não tem preço.

O Instituto Ecofalante produz o maior
evento em audiovisual que discute
questões socioambientais na América
do Sul, Sul, a mostra Ecofalante. Nesse 
mês, parte da mostra será exibida no 
cinema do Sesc Poconé.
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Grupo de Corrida Capivaras Running
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/6 - Sextas às 18h e domingos às 7h | Sesc Poconé
Venha correr por mais qualidade de vida. Faça parte do nosso grupo de 
corrida e se desafie a ir cada vez mais longe. #vemprosesc #capivarasativar

Treino aberto de Swordplay
9 e 23/6 das 15h às 17h | Bosque
Você gosta de atividades físicas, jogos e cultura? Então venha fazer parte 
da equipe de Swordplay, esporte baseado numa batalha medieval cheias de 
técnicas e histórias. É diversão garantida!

   Clube Game Cards
29 e 30/6 das 14h às 18h | Praça de 
alimentação 
Sabia que existe um jogo que possui 
aproximadamente 12 milhões de adeptos em 
todo mundo? Este é o Magic the Gathering, em 
você se torna um mago com super poderes 
e lida com criaturas de outro mundo. Venha 
aprender a jogar!

---Jogos de tabuleiro
Com Chapéu de Mago (MT)
1 e 2/6 das 14h às 17h | Praça de 
alimentação
Jogar é mais que diversão, é também 
desenvolvimento pessoal, social e cultural. 
Não precisa saber jogar, a gente ensina.

Bailando no Sesc
1, 8, 15, 22 e 29/6 às 17h | Salão Social
Que tal curtir a natureza dançando, neste sabadão? Você vai se surpreender 
com o poder do meio ambiente em conjunto com a dança e seus diversos 
benefícios à saúde! #vemprosesc

Circuito Funcional
4, 6, 11, 13, 18, 25 e 27/6 às 18h | Bosque
Que tal curtir uma aula gratuita, com grande gasto energético e em meio ao 
verde do bosque do Sesc Poconé? Participe e se supere a cada treino. Você é 
mais forte do que pensa! #vemprosesc

Território do Brincar
5, 12, 19 e 26/6 às 18h | Bosque---

Venha se divertir em um dia repleto de 
surpresas e brincadeiras nostálgicas da 

região poconeana em meio à natureza e com 
diversos materiais sustentáveis, que farão 

você relembrar a infância. 

LAZER E RECREAÇÃO
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SAÚDE

Combate à violência contra idosos
7/6 das 8h às 11h | Salão Social
Para falar sobre a violência contra idosos, que atinge uma em cada seis
pessoas com mais de 60 anos, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa
apresentará os tipos de violência e as redes de apoio durante uma roda de 
conversa especial, que tem a informação
como forma de prevenção e proteção.

---Curso de Contação de Histórias - Módulo II
4 a 8/6 das 18h às 21h30 de terça a sexta e 
sábado das 9h às 12h e 14h às 17h | Biblioteca 
Manoel de Barros
Educadores, artistas e futuros contadores de histórias, 
todos prontos para o segundo módulo do curso de 
contação de histórias? Então, escolha seu livro de 
história preferida ou aquele “era uma vez...” guardado 
na memória. A formação vai começar! 

Oficina de desenhos para unhas
9/6 das 9h às 12h e das 13h às 15h | Bosque
Se gosta de andar com unhas sempre bonitas e desenhadas esta oficina é para
você aprender a fazer adesivos para elas, com caixas longa vida. Além de não
gastar quase nada com o material, você ainda pode ganhar uma renda extra. 
Participe!

CURSOS E OFICINAS
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Oficina criação de robôs para irrigação
29/6 das 8h às 12h e das 14h às 18h | Sesc Poconé
Ter uma horta e não se preocupar em irrigá-la é muito fácil e é isso que a 
oficina de robôs de irrigação vai te ensinar, utilizando uma placa de arduino, 
conexões e garrafas pet. Traga a sua garrafa e participe!

COMUNIDADE

---Oficina Bordando e reconstruindo 
as memórias de Poconé
14 a 16/6 das 7h às 11h e das 13h às 
17h | Bosque
As lembranças boas merecem um 
quadro especial em nossas vidas. Em 
Poconé todos lembram do tanque da rua 
quando era um espaço aconchegante 
para as famílias, verdade? Que tal bordar 
essas histórias? Que tal sonharmos com 
esse local revitalizado para nós e as 

gerações vindouras? Pessoas mais 60, no Sesc vai ter a oficina que sonhou! 
Vamos fazer parte desse projeto?

Encontro Rede Sesc: “Cidades para pessoas”
27/6 às 17h30 | Social
O Encontro Rede Sesc quer saber de você: como podemos trabalhar buscando 
alternativas para o bem comum num contexto de rede? Porque é desafiador 
entendermos que vivemos juntos mas estamos longe uns dos outros? Venha 
para o Rede Sesc e verá o quanto esse projeto tem a ver com o que faz.
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    Hortas Comunitárias
1 a 30/6 das 8h às 10h e das 16h às 18h | 
Bairros Jurumirim, João Godofredo e Cruz Preta
Venha participar da horta comunitária e aproveite 
os benefícios de comer alimentos frescos, obter 
uma renda extra e ainda aliviar o estresse com 
técnicas de jardinagem. 

Oficina de culinária - Biomassa de banana verde 
8, 15, 22 e 29/6 das 8h às 11h | Bairros João Godofredo (8/6), Jurumirim 
(15/6), Vila Toledo (22/3) e Areão (29/6) 
Venha aprender a fazer biomassa de banana verde. Composta de fibras, ela 
ajuda a controlar a glicemia, reduzir o colesterol e dar mais saciedade após a 
refeição. Saudável, barata e simples de fazer, ela ainda ajuda na prevenção de 
doenças.

Roda de conversa desnutrição e desperdício alimentar
8, 15, 22 e 29/6 das 10h às 11h | Bairros João Godofredo (8/6), 
Jurumirim (15/6), Vila Toledo (22/3) e Areão (29/6)
Participe da roda de conversa e entenda como combater a desnutrição de 
forma simples e barata, com dicas para reduzir o desperdício alimentar que 
começa dentro de casa.

Vivência sobre acessibilidade 
Com a fisioterapeuta Gislaine Andrade (MT)
26/6 das 16h às 18h | Praça da Matriz
Você, que está na melhor idade, participe deste momento de observação 
da cidade, com a vivência sobre a falta de acessibilidade nas ruas e espaços 
públicos da cidade. 
Parceria: APAE
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Belle e Sébastien
(Nicolas Vanier, 2015, Aventura, 104min)

8/6 às 16h | Cinema 

Historietas Assombradas - O Filme
(Victor-Hugo Borges, 2017, 
Animação, 90min)
1/6 às 16h | Cinema

O garoto fantasma
(Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli,

2017, Animação, 84 min)
15/6 às 16h | Cinema  

Minha Vida de Abobrinha
(Claude Barras, 2016,
Comédia, 70 min)
22/6 às 16h | Cinema 

O conto da princesa Kaguya
(Isao Takahata, 2013,

Animação 137min)
29/6 às 16h | Cinema

L

L

L

L

L
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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
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 - 13h às 20h
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.

Academia
Segunda a sexta - 6h às 10h e 14h 
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. 

No Sesc tem atividades 
todos os dias para você.

Local: Sala de matrículas / Sesc Poconé
Horários de atendimento: Segunda a sexta das 9h às 13h 
e das 15h às 19h. Sábado das 9h às 13h

• Apresentar documentos pessoais (se menor, estar
acompanhado do Responsável Legal);
• Assinar contrato de prestação de serviço;
• Assinar Regulamento da Academia;
• NOVIDADE! Apresentar atestado médico ou
Firmar Declaração de Saúde.

Avaliação Física
Funcional Gratuita;

Sala
Climatizada;

Equipamentos
Modernos;

Orientação profissional
individualizada.

Segunda a Sexta:
das 6h às 10h e das 14h às 20h

Feriados semanais:
das 14h às 18h

Vagas: 15 por hora
Idade: A partir de 15 anos
Valor: R$30,00 Cartão Sesc |
R$60,00 Público geral



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

Todas as informações presentes neste informativo estão sujeitas a alterações.

O Sesc Pantanal consciente da sua responsabilidade ambiental e social utiliza papéis com 
certificado FSC® (Forest Stewardship Council®) para impressão desta programação. Ter 
uma Certificação florestal significa uma garantia que a madeira ou os produtos derivados 
de uma determinada floresta é proveniente de um processo produtivo manejado de forma 
ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de 
todas as leis vigentes.


