
 
O Portal Cidades Paulista apóia o SESC Piracicaba divulgando sua programação, semanalmente, na Newsletter Cidades Paulistas.  
Acesse o Portal: http://WWW.cidadespaulistas.com.br  
 
>> Acesse as outras edições da newsletter Cidades Paulistas. 
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SESC PIRACICABA 
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DE 13 A 18 DE ABRIL/2010 
 
RIO DAS ARTES 
A valorização das artes plásticas / visuais, dos artistas e seus ateliês. A partir de um mapa guia, 
um roteiro de atrações artísticas estimula os interessados a conhecer o ambiente criativo e as 
produções dos artistas da cidade. 
Realização da Secretaria de Ação Cultural e do SESC, com o apoio da APAP (Associação dos 
Artistas Plásticos de Piracicaba) promovem.  
Um final de semana voltado para à valorização das artes plásticas e dos ateliês de Piracicaba. 
Pegue seu mapa e percorra esse „„Rio das Artes‟‟. 
17 e 18/04, sábado e domingo, das 10h às 17h. Grátis 
  
RICARDO LEONI  
Instrumental e MPB se misturam e criam trilha sonora para um pôr-do-sol às margens do rio 
Piracicaba. 
17/04, sábado, às 17h30. Largo dos Pescadores. Grátis. 
 
PIQUENIQUE DOS ARTISTAS 
O cururueiro Moacir Siqueira e a dupla caipira Gustavo e Gabriel cantam o “Rio das Artes”, onde 
tudo começou.  
18/04, domingo, às 12h. Casa do Povoador. Grátis 
 
CIRAND’ARTE 
Artistas plásticos recepcionam os grupos de tradição popular, como o Batuque de Umbigada, 
Samba de Lenço, Congada do Divino, Folia de Reis e Maracatu e os convida a misturarem suas 
cores em uma grande ciranda ao redor da arte no encerramento do projeto Rio das Artes. 
18/04, domingo, às 17h30. Largo dos Pescadores. Grátis 
 
INTERVENÇÕES URBANAS 
 
GRAFITE 
O grupo de grafite Artcrew e os grafiteiros Tom e Felipe percorrem os muros do quadrilátero do 
projeto Rio das Artes, deixando suas marcas urbanas. 
17 e 18/04, sábado e domingo, das 10h às 17h. Grátis 
 
 
PERFORMANCES 
Márcio Shima, um dos principais performers do país, apronta suas intervenções, sem cerimônia, 
no SESC, no Largo dos Pescadores, na Casa do Povoador e em algum ponto, de repente, sem 
ninguém imaginar. 
17 e 18/04, sábado e domingo, das 10h às 17h. Grátis 
 
 
MÚSICA__________________________________________________________ 
 
NO PALCO DO SESC 
Músicos e artistas de nossa MPB apresentam seus trabalhos e shows no Palco do Ginásio de 
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Eventos. 
 
ARNALDO ANTUNES 
No show “Iê Iê Iê” 
Arnaldo, músico e poeta, nomeou o álbum muito antes da feitura. Um pouco pelo sabor das 
coisas que vinha compondo, um pouco pelo desejo de voltar a uma sonoridade mais dançante. 
São canções inéditas, a maior parte delas feita recentemente pelo músico, com alguns parceiros 
como Marisa Monte, Carlinhos Brown, Liminha, Paulo Miklos, Branco Mello, Ortinho, Betão 
Aguiar e Marcelo Jeneci, entre outros.  
28/04, quarta, às 21h. Ginásio de Eventos. Não recomendado para menores de 14 
anos. Ingressos:  
Antecipados: R$ 5,00 (trabalhador no comércio de bens e serviços); R$ 10,00 
(usuário, maior de 60 anos, estudante, professor da rede pública) e R$ 20,00 
No dia: R$ 7,00 (trabalhador no comércio de bens e serviços); R$ 14,00 (usuário, 
maior de 60 anos, estudante, professor da rede pública) e R$ 28,00 
 
Apoio: Jornal de Piracicaba e Rádio Educativa FM. 
 
QUINTAS NO SESC 
Estilos musicais variados animam as Quintas no SESC. 
 
Stranhos Azuis 
O grupo de São Carlos formou-se da união de amigos fãs do rock, hard rock e blues. Hoje é 
banda independente e apresenta-se com composições próprias e tributos a Led Zeppelin e 
Grand Funk Railroad. 
15/04, às 20h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. Grátis 
 
SOM DE DOMINGO 
Ritmos genuinamente brasileiros animam as tardes de domingo. 
 
Arvoredo 
Uma homenagem à obra de Paulinho da Viola com interpretações de músicas que marcaram a 
trajetória do autor, como “Timoneiro”, “14 anos”, “Choro Negro” e “Sinal Fechado”.  
18/04, às 15h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. Grátis. 
 
CINEMA E VÍDEO________________________________________________ 
 
CICLO JEAN VIGO 
Baseado na biografia escrita pelo crítico de cinema brasileiro Paulo Emílio Sales Gomes, o ciclo 
evidencia Jean Vigo, cineasta que mudou os rumos do cinema francês e mundial.   
 
Cineastas de Nosso Tempo: Jean Vigo 
(Cenéastes de notre tempes) 
1964, P&B, 95‟ 
Dir: Jacques Rozier 
Entrevista com vários amigos e colaboradores de Jean Vigo, reconstruindo a vida e a 
obra do cineasta francês. 
13/04, terça, às 20h. 
 
ARTES PLÁSTICAS________________________________________________ 
 
GERALDO DE BARROS 
Pintor, fotógrafo e designer, Geraldo de Barros é um dos expoentes da vanguarda artística 
brasileira. Um dos pioneiros da fotografia abstrata e da arte concreta no país. A exposição 
contempla obras das séries "Fotoformas" e "Sobras", que integram o acervo de arte do SESCSP.  
Até 2/05. Terças a sextas, 13h30 às 21h30. Sábados, domingos e feriados, 9h30 às 
17h30. Livre para todos os públicos. Grátis. 
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EXPERIMENTOS E FORMAS 
Integrado à exposição, o espaço caracteriza-se como uma área laboratorial para a  exploração 
da fotografia, do conceito de forma em diversas linguagens, exibição do filme Geraldo de Barros 
– Sobras em Obras de Michel Favre e uma mostra de câmeras fotográficas do colecionador 
piracicabano Roberto Moacyr Torin. 
Até 2/05. Terças a sextas, 13h30 às 21h30. Sábados, domingos e feriados, 9h30 às 
17h30. Livre para todos os públicos. Grátis. 
 
ARTE POSTAL DIGITAL 
Crie e interfira em postais digitais e conheça a rede de artistas que produzem a arte postal no 
Brasil e no mundo. Com Nirdosh Vibhuti, arte postalista. 
17, 18, 24 e 25/04, sábados e domingos, das 10h às 12h. Inscrições na Internet Livre. 
Não recomendado para menores de 10 anos. Grátis 
 
ARTE POSTAL 
A magia da troca a partir da correspondência de arte postal. Estímulo e contato com a história 
da arte postal, criação personalizada sob o tema “Sobras & Sombras: uma conversa silenciosa” 
e a interação com arte postalistas do mundo inteiro. Com Nirdosh Vibhuti, arte postalista. 
De 13 a 27/04, terças a sextas, 14h às 17h. Espaço Experimentos e Formas. Não 
recomendado para menores de 10 anos. Grátis 
 
 
MEIO AMBIENTE______________________________________________ 
 
Cultivando Orquídeas 
O Círculo Orquidófilo de Piracicaba orienta sobre propagação, plantio, adubação e espécies 
híbridas de orquídeas. Com Evaristo de Oliveira, colecionador e especialista em orquídeas.  
14/04, quarta, às 19h30. Lanchonete. Não recomendado para menores de 12 anos. 
Grátis 
 
A Amazônia e o Consumo de Madeira em Piracicaba 
Apresenta as características do consumo de madeira amazônica em Piracicaba e sensibiliza 
sobre os impactos deste uso na degradação e conservação da Floresta. Renato Morgado, gestor 
ambiental, apresenta os dados publicados pelo Imaflora no boletim “O que o Piracicabano tem a 
ver com a Amazônia?”.                                               
15/04, quinta, às 16h. Teatro. Livre para todos os públicos. Grátis 
 
TERCEIRA IDADE__________________________________________________ 
 
Roda de Cultura: Saudades Daqueles Tempos...  
Manifestações culturais do início do século XX suscitando recordações, estimulando a 
criatividade, a diversão e a troca de livros entre os participantes. Com Pedro Antonio, artista 
plástico e arte-educador. 
14/04, quarta, às 14h. Teatro. Grátis  
 
OFICINAS & TRABALHOS MANUAIS 
Técnicas de artesanato com utilização de materiais simples e de baixo custo, mesclando a 
criatividade e a arte de criar ornamentos utilitários. 
Papel reciclado e seus aplicativos 
Com Lucia Aparecida dos Santos Viviani, artesã 
16/04, sextas, das 13h30 às 15h30. Lanchonete. Grátis 
 
LITERATURA______________________________________________________ 
 
POESIA AO VENTO – MANOEL BANDEIRA 
Na atividade mensal que consagra os grandes autores da literatura nacional, GOLP e CLIP se 
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reúnem para homenagear um dos maiores nomes da poesia moderna brasileira. 
16/04, sexta, às 18h30. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Grátis 
 
TEATRO ADULTO_________________________________________________ 
 
HÁ UM CROCODILO DENTRO DE MIM  
Texto: Amanda Lyra, Maria Tuca Fanchin e Silvana Garcia  
Dramaturgia e D ireção: Silvana Garcia  
Com: Amanda Lyra e Maria Tuca Fanchin 
Um espetáculo divertido, com humor ácido e ao mesmo tempo cheio de poesia e delicadeza. 
Explora o universo lúdico e colorido da infância, aliado a temas como a morte, solidão e a 
inadequação às normas sociais. 
Apoio: PROAC – Programa de Ação Cultural – Governo do Estado de São Paulo. 
16/04, sexta, às 21h e  
17/04, sábado, às 17h. Teatro. Não recomendado para menores de 14 anos. R$ 2,50 
(trabalhadores do comércio e serviços matriculados), R$ 5,00 (usuários, estudantes, 
idosos e professores de rede pública) e R$ 10,00.  
 
A entrada após o início do espetáculo e o consumo de alimentos dentro do teatro não 
serão permitidos. 
 
 
OFICINAS 
Para o desenvolvimento e capacitação de alunos, professores, educadores e demais interessados 
no aprendizado das artes cênicas. 
 
A Construção da Cena com Textos Não-Teatrais  
Exercícios de treinamento corporal por meio de narrativa, leituras de contos e a busca da 
teatralidade. De maneira lúdica, o participante poderá vislumbrar as possibilidades de elocução 
do texto não-teatral e ampliar seu conhecimento da obra do escritor argentino Julio Cortazar. 
Com grupo Lasnoias & Cia.  
17/04, sábado, 9h às 13h. Teatro. Inscrições limitadas na Central de Atendimento: R$ 
2,00 (trabalhadores no comércio de bens e serviços matriculados), R$ 4,00 (usuários, 
estudantes, idosos e professores de rede pública) e R$ 8,00 
 
CULTURA DIGITAL_________________________________________________ 
 
OFICINAS 
 
VRML: INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 3D 
Utilizada, entre outras finalidades, para a criação de mundos virtuais acessíveis online, a 
linguagem VRML tem se mostrado uma alternativa interessante para aqueles que desejam 
aprofundar o conhecimento em tópicos relacionados à computação gráfica e modelagem 3D. 
17 e 24/04, sábados, 10h às 12h30. Não recomendado para menores de 12 anos. 
Grátis 
 
CORPO E EXPRESSÃO______________________________________________ 
 
ESPAÇO EXPERIMENTAÇÕES 
Oportunidade para conhecer diferentes práticas corporais. Orientação de técnicos do SESC. 
 
Circuito Aeróbico 
17/04, sábados, às 14h30. Sala de Expressão Corporal. Não recomendado para 
menores de 15 anos. Grátis 
 
MANHÃ ATIVA 
Práticas corporais favorecem o despertar. Um início de domingo com disposição e energia. 
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Orientação de técnicos do SESC.  
 
Alongamento com elásticos 
18/04, domingos, às 9h30. Sala de Expressão Corporal. Não recomendado para 
menores de 15 anos. Grátis 
 
CRIANÇAS ______________________________________________________ 
 
CINE CLUBINHO 
Filmes para crianças e adolescentes. Clássicos do cinema e modernas animações para a diversão 
da garotada e de seus acompanhantes!  
 
DRAGÕES - A ERA DO METAL 
(Dragons II – Metal Age) 
EUA, 2005, cor, 86‟.  
Dir.: Keith Ingham 
O exército das sombras planeja conquistar o Mundo dos Homens e dos Dragões. Agora, a única 
esperança é um jovem e misterioso rebelde que precisa cumprir seu perigoso destino. 
18/04, domingo, às 10h. Teatro. Livre para todos os públicos. Grátis. 
  
 
ESPAÇO LÚDICO 
Estímulo ao vínculo e ao diálogo entre gerações. Venha brincar com seu filho! 
 
Bezette 
Coloque as argolas na haste a partir dos dados. 
18/04, domingo, às 14h. Sala do Curumim. Grátis. 
 
 
TURISMO SOCIAL________________________________________________ 
 
PASSEIOS DE UM DIA 
 
21 de abril – Casas de Café: Hábitos, Prazeres e Culturas da Cidade de São Paulo 
Tradicionais casas de cafés e construções históricas do centro de São Paulo revelam o que pode 
haver em uma xícara de café além do aroma e sabor. A partir de R$ 85,00 (almoço e guia 
especializado inclusos) 
 
Passeios de 1º de maio – FERIADO:  
 
Polo Ecoturístico Caminhos do Mar e Aquário de Santos 
Percurso monitorado de 8km, realizado a pé pela estrada velha de Santos em meio à Mata 
Atlântica. A partir de R$ 73,00 (ingressos, lanche de bordo e lanche de trilha inclusos). 
 
Passeio de Barco em Barra Bonita 
Almoço durante o passeio de barco pelo Rio Tietê com duração de 3 horas e passagem pela 
eclusa. A partir de R$ 91,00 (ingressos e almoço inclusos). 
 
SESC Bertioga 
Um dos maiores centros de férias do país. A partir de R$ 74,00 (café da manhã e almoço 
inclusos). 
 
Natureza e Aventura em Brotas 
Rafting de 10 km pelo rio Jacaré-pepira, descida de tirolesa, banhos nas piscinas naturais e um 
autêntico almoço caipira. A partir de R$ 105,00 (rafting, tirolesa e almoço inclusos). 
 
Maria Fumaça 
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Passeio entre Campinas e Jaguariúna com parada na Estação Carlos Gomes. Visita à Jaguariúna 
e Pedreira, conhecida por suas indústrias de porcelana e cerâmica. A partir de R$ 59,00 
(ingressos e almoço inclusos). 
 
 
7 de maio – Um dia no Campo: Fazenda Jaguacy/Tibiriça (Bauru/SP) 
A Fazenda Jaguacy é produtora e exportadora de avocado. No Acampamento Tibiriçá vivencie 
ordenha, passeios de trator e charrete, descidas de tirolesa, atividades recreativas e culturais. A 
partir de R$ 90,00 (café da manhã, almoço rural e café da tarde inclusos) 
 
9 de maio – Exposição: Roberto Carlos – 50 anos de música 
Exposição comemorativa aos 50 anos de música de Roberto Carlos, um dos artistas mais 
populares do Brasil. A exposição ocupa o subsolo e três andares da OCA, no Parque Ibirapuera e 
passa em revista toda a carreira do Rei. A partir de R$ 66,00 (lanche de bordo e ingressos 
inclusos). 
 
 
EXCURSÕES RODOVIÁRIAS 
 
16 a 21 de abril – Rio de Janeiro (RJ) 
Cidade conhecida por sua história, cultura, arquitetura e belezas naturais. Hospedagem no SESC 
Copacabana. A partir de R$ 632,00. 
 
4 a 9 de maio – Caldas Novas (GO)  
As propriedades medicinais atribuídas às termas, que atraem mais de um milhão de visitantes 
por ano, fazem de Caldas Novas o maior polo turístico do Estado de Goiás. Hospedagem no 
SESC Caldas Novas com pensão completa. A partir de R$ 447,00. 
 
SESC Bertioga  
7 a 9 de maio – Dia das mães. A partir de R$ 224,00 
19 a 24 de maio – A partir de R$ 424,00 
 
2 a 6 de junho – Festa Junina no Sul de Minas & Cidades Históricas (MG) 
Caxambu, São João Del Rey, Tiradentes, São Lourenço e Baependi. Hospedagem no Hotel 
União, em Caxambu, com pensão completa. A partir de R$ 640,00. 
 
15 a 25 de junho – Missões Jesuíticas - Sul do Brasil, Argentina e Paraguai 
Meia pensão nos hotéis Tirol (Treze Tílias / SC), Santo Ângelo Turis Hotel (Santo Ângelo / RS), 
Júlio César (Posadas / Argentina), Hotel SESC Campestre (Porto Alegre / RS), Alven Palace Hotel 
(Joinville / SC) e passeio pelas cidades de Treze Tílias, Porto Alegre, Encarnación (Paraguai), 
San Ignacio (Argentina), Santo Ângelo e São Miguel, com participação no Espetáculo de Luz e 
Som nas Ruínas de São Miguel e visita ao Santuário de Caaró. A partir de R$ 1.557,00 
 
17 a 22 de junho – Caldas Novas (GO) 
Hospedagem no SESC Caldas Novas com pensão completa. A partir de R$ 447,00. 
 
25 a 27 de junho – Fim de Semana em Monte Verde (MG)  
Localizada no alto da Serra da Mantiqueira a cidade apresenta marcas da colonização europeia. 
Hospedagem no Áustria Hotel. A partir de R$437,00 
 
2 a 9 de julho – Curitiba(PR) & Lages (SC): No Caminho das Araucárias. 
Uma oportunidade de conhecer as belezas formadas pela diversidade natural e cultural dos 
Estados do Paraná e Santa Catarina. Passeios pelas cidades de São Joaquim e Urubici. 
Hospedagens: Curitiba no Hotel Paraná Suíte, Lages no SESC Pousada Rural de Lages. A partir 
de R$ 1.153,00 
 
10 a 20 de julho – Pantanal Norte com Chapada dos Guimarães (MS e MT).  
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Abordagem e vivências sobre ecologia e biodiversidade bem como a necessidade da preservação 
para o futuro do planeta. Visita a Campo Grande, Cuiabá e  Chapada do Guimarães. 
Hospedagens: Indaiá Park Hotel (Campo Grande/MS), Estância Ecológica SESC Pantanal (Porto 
Cercado/MT), Hotel Taiamã (Cuiabá/MT). A partir de R$ 1.424,00  
 
SESC BERTIOGA (SP) 
Faça sua inscrição, para estada sem transporte, pessoalmente em qualquer unidade do SESC ou 
pela internet ( www.sescsp.org.br), sempre com 2 meses de antecedência do período 
pretendido. 
 
Informações sobre valores e inscrições na Central de Atendimento, mediante apresentação de 
CPF e RG de todos os participantes. Para menores de idade é exigida a Certidão de Nascimento 
ou RG. 
 
Retire a programação mensal completa na Central de Atendimento. Visite o site do 
SESC São Paulo: www.sescsp.org.br  
 

O livreto de programação de abril/10 do SESC Piracicaba já está disponibilizado na 
íntegra e pode ser folheado pelo link: 

 
www.sescsp.org.br/piracicaba 

 
ACESSE E PROGRAME-SE! 

Obs.: Se não houver interesse em receber via e-mail nossas próximas programações semanais, 
por favor responda este e-mail com a palavra EXCLUIR no campo "assunto" (subject). 
 
 
PRESTIGIE OS SITES DA REGIÃO: 
www.guiarioclaro.com.br - Rio Claro 
www.visiterioclaro.com.br - Rio Claro 
www.indicapira.com.br - Piracicaba 
www.eptv.com.br - Campinas 
www.maispiracicaba.com.br - Piracicaba 
www.piraweb.com.br - Piracicaba 
www.maisinterior.com.br - São Carlos 
www.agitopiracicaba.com.br - Piracicaba 
www.acessovip.com.br - Piracicaba 
www.infonight.com.br - Piracicaba 
www.gatomalhado.com.br - Piracicaba 
www.guieseaki.com - Piracicaba 
www.cidadespaulistas.com.br - Nacional  
http://eptv.globo.com/blog/portopiracicaba - Piracicaba 
www.jpjornal.com.br - Piracicaba 
www.tribunatp.com.br - Piracicaba 
www.gazetadepiracicaba.com.br - Piracicaba 
 
Comunicação 
SESC Piracicaba 
(19) 3437.9252  
www.sescsp.org.br 
 
acompanhe o SESC SP na rede: 
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