
Programação SESC Piracicaba 
Abril / 2010  
(Por data)  
 
ESPECIAL 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. 
 
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. 
 
Contato para imprensa: Valéria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 
CRIANÇAS 
 

JOGOS E BRINCADEIRAS DE RUA 
Pular cordas, taco, mãe da rua, queimada, bolinha de gude, pião, entre outras.  
Domingos, 11h30. Praça SESC. Livre para todos os públicos. Grátis. 
  
GINÁSTICA ARTÍSTICA 
Estimula o desenvolvimento motor global por meio do girar, rolar, saltar, subir e a 
interação entre pais e filhos. 
Domingos, 12h30. Sala de Expressão Corporal. Livre para todos os públicos. 
Grátis. 
 
Não é necessário ser matriculado no SESC. 
Crianças menores de 7 anos devem estar acompanhadas de um adulto. 
Livre. 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 



TERCEIRA IDADE 
 
A promoção da cidadania, bem-estar e desenvolvimento cultural por meio do fazer 
manual, práticas corporais, reflexões temáticas, dentre outras atividades. A 
programação é destinada às pessoas acima de 60 anos inscritas no programa. 
 
PROJETO MEMÓRIA VIVA 
A valorização do imaginário e da memória a partir de aspectos da identidade 
sociocultural, da cidadania e das histórias pessoais. 
  
Cena Viva 
Explora o movimento cênico a partir de vivências, informações e reflexões sobre o 
fazer teatral e suas práticas básicas: jogos dramáticos, improvisações, exercícios 
de voz, técnicas de relaxamento e consciência corporal. Com Ricardo Araújo, 
ator e diretor. 
Terças, 14h. Sala de Expressão Corporal. Grátis 
 
Coral 
Exercício de respiração, relaxamento, empostação, projeção vocal e noções 
básicas para melhorar a voz. Estimula a memória e o relaxamento corporal. Com 
Márcia Granner, regente e musicista. 
Quintas, 14h. Teatro. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Adriano 
(19) 3437-9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
MÚSICA 
 

QUINTAS NO SESC 
Estilos musicais variados animam as Quintas no SESC. 
  
Ricardo Leone e Convidados 
O piracicabano tem forte herança musical, é virtuoso no violão e aprendiz dos 
grandes mestres, que gosta de homenagear em seus shows. No repertório 
composições de Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell, 
Francis Hime, entre outros. 
1/04 , às 20h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. 
Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Ricardo 
(19) 96321760 
 

 
 



CINEMA E VÍDEO 
 
20 ANOS DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS DE SÃO 
PAULO 
Uma seleção dos 30 melhores filmes já exibidos num dos maiores festivais do 
mundo no formato curta-metragem. 
 
(1990 a 1995) 
Arabesco I Eliane Caffé I 15’ 
Ilha das Flores I Jorge Furtado I 13’ 
Hammam I Florence Miailhe I 9’ 
Flaneur I Torben Skjodt Jensen I 8’ 
El Heroe I Carlos Carrera I 5’ 
Amor I José Roberto Torero I 13’ 
Socorro Nobre I Walter Salles I 23’ 
Rey Muerto I Lucrécia Martel I 13’ 
3/04, sábados e feriado (21/04),às 13h. Teatro. Livre para todos os públicos. 
Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 

ESPECIAL 
GERALDO DE BARROS 
 
OFICINAS 
 

DOBRAS E FORMAS 
Releituras das fotografias de Geraldo de Barros com papel dobradura preto. Com 
Oseias Mingati, arte-educador. 
3, 4, 10 e 11/04, sábados e domingos,às 14h às 17h. Espaço Experimentos e 
Formas. Não recomendado para menores de 10 anos. Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Oseias Mingati 
(19) 3421 6671 
 

ADOLESCENTES 
 

Encontros, atividades corporais e apresentações diversas. Um estímulo ao diálogo 
com os jovens; instigando-os sobre valores éticos, o ser coletivo e o viver em 
sociedade. 
 
 
 



Experimento Cênico 
Criatividade, leitura, vivência de jogos e improvisações dramáticas, 
desenvolvimento da imaginação e do autoconhecimento corporal e vocal. Noções 
de composição de figurinos e fortalecimento da sociabilidade coletiva. Com 
Ricardo Araújo, ator e diretor.  
3, 10 e 17/04, sábado, às 15h. Teatro. Não recomendado para menores de 10 
anos. Inscrições antecipadas na Central de Atendimento. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Adriano 
(19) 3437-9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 

  
ESPORTES 
 
RECREAÇÃO ESPORTIVA 
 
Tamboréu 
Esporte muito parecido com o tênis de campo, mas praticado com uma raquete 
semelhante a um pandeiro. Muito popular no litoral paulista. 
3 e 17/04, sábados,às 12h30. Ginásio de Eventos. Livre para todos os 
públicos. Grátis 
 
Badminton 
Esporte praticado com uma espécie de peteca, chamada de volante ou pena. 
Apesar da quadra de badminton ser menor que a do tênis, o esforço exigido é 
maior, pois, é um esporte de velocidade, reflexos, resistência e técnica. 
3 e 17/04, sábados, às 9h30. Ginásio de Eventos. Livre para todos os 
públicos. Grátis 
 
Tchoukball 
Esporte diferenciado que reúne elementos do voleibol, handebol e pelota basca. 
Um jogo dinâmico e prazeroso que utiliza mini trampolim e estimula a cooperação. 
Domingos, às 10h30. Quadra Externa. Livre para todos os públicos. Grátis 
 
Jogos de Mesa e Tabuleiro 
Prática do tênis de mesa, futebol de mesa, xadrez e damas. Orientação de 
técnicos do SESC. 
Domingos, às 13h30. Ginásio de Eventos. Livre para todos os públicos. 
Grátis. 
 
Raia Livre  
Área destinada à prática autônoma de natação.  
Terças e quintas, às 19h30 e quartas e sextas, às 17h30. Somente para 
matriculados com exame dermatológico atualizado. Grátis. 
 
 



Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
CORPO E EXPRESSÃO 
 
ESPAÇO EXPERIMENTAÇÕES 
Oportunidade para conhecer diferentes práticas corporais. Orientação de técnicos 
do SESC.  
 
CicloSesc 
03/04, sábados, às 14h30. Sala de Expressão Corporal. Não recomendado 
para menores de 15 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
MÚSICA 
 

 
SOM DE DOMINGO 
Ritmos genuinamente brasileiros animam as tardes de domingo. 
 
Dona Zaíra  
A banda piracicabana é formada por cinco jovens que apresentam o melhor do 
forró pé-de-serra. Composições próprias e dos grandes nomes do estilo, como 
Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, marcam seus shows.  
04/04, às 15h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. 
Grátis. 
 
Contato para imprensa: 
Neder  
(19) 7805 4881/ (19) 9798 5115 
 
CRIANÇAS 
 
CINE CLUBINHO 
Filmes para crianças e adolescentes. Clássicos do cinema e modernas animações 
para a diversão da garotada e de seus acompanhantes!  
  
O GIGANTE DE FERRO 
(The Iron Giant) 
EUA, 1999, cor, 87’.  
Dir.: Brad Bird 



Hogarth salvou um robô que caiu das estrelas na Terra, mas como manter em 
segredo um gigante de ferro com um apetite enorme por carros de ferro-velho de 
um curioso agente do governo que caça o invasor? 
04/04, domingo, às 10h. Teatro. Livre para todos os públicos. Grátis. 
  
A entrada após o início do filme e do espetáculo e o consumo de alimentos 
dentro do Teatro não são permitidos. 
 
Contato para imprensa: 
Lucia Lopes 
(19) 3437 9248 
lucia@piracicaba.sescsp.org.br 
 
ESPAÇO LÚDICO 
Estímulo ao vínculo e ao diálogo entre gerações. Venha brincar com seu filho! 
 
Peteca 
Arremesse a peteca ao ar e não deixe ela cair! 
04/04, sábados, domingos e feriado, às 14h. Sala do Curumim. Grátis. 
 
Contato para imprensa: 
Valéria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 
CORPO E EXPRESSÃO 
 
MANHÃ ATIVA 
Práticas corporais favorecem o despertar. Um início de domingo com disposição e 
energia. Orientação de técnicos do SESC.  
 
Alongamento 
04/04, domingos, às 9h30. Sala de Expressão Corporal. Não recomendado 
para menores de 15 anos. Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 

CRIATIVIDADE E EXPERIMENTAÇÃO 
Jogos e desafios que permitem o exercício do olhar e a manipulação de formas 
diversas. Com Astolfo Belém, arte-educador. 
6 a 9/04, terça a sexta, das 13h30 às 17h30 e das 19h às 21h. Espaço 
Experimentos e Formas. Não recomendado para menores de 10 anos. Grátis 
 

Contato para imprensa: 

mailto:fabiano@piracicaba.sescsp.org.br


Valéria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 

CULTURA DIGITAL 
 
INFORMÁTICA PARA ADULTOS 
Para aqueles que ainda não têm domínio das ferramentas básicas da informática 
e querem saber mais da internet. Venha aprender a navegar. 
6, 7, 13, 14 e 20/04, terças e quartas, às 19h30. Inscrições na Sala de Internet 
Livre. Não recomendado para menores de 18 anos. Grátis 
 
PLUGADOS 
Horário semanal para a terceira idade explorar a internet e as ferramentas do 
computador. 
Quartas, às 15h30 
Sextas, das 14h e 15h30 
 
Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 
ESPORTES 
 
TORNEIOS E CAMPEONATOS 
 
Taça Esportiva Piracicabana 
Torneio que reúne trabalhadores do comércio de bens e serviços e usuários 
inscritos no SESC para uma confraternização esportiva na modalidade futsal. 
De 6/04 a 30/06, terças a sextas, às 20h. Ginásio de Eventos. Não 
recomendado para menores de 18 anos. Grátis  
 
CLUBE DA CORRIDA 
Orientação para os interessados e amantes da caminhada e da corrida, 
envolvendo os elementos do condicionamento físico e lazer. Participação no 
Circuito SESC de Corridas na cidade de São Carlos, dia 24, sábado. Informações 
setor esportivo. 
Domingos, às 9h30. Ginásio de Eventos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 



 
 
SAÚDE E ALIMENTAÇÃO 
 
DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, data indicada pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde), atividades que promovem a saúde integram as 
ações do SESC SP. A programação propõe uma reflexão por meio de atividades 
educativas e culturais que apontam novas possibilidades para uma vida saudável. 
 
Saúde: Consciência e Prática 
Oportunidade de autoconhecimento e revisão de práticas cotidianas: postura 
corporal, alimentação, combate ao estresse, aquisição de novos hábitos e melhora 
na qualidade de vida.  
 
Festivais Esportivos 
Quimbol, vôlei, tchoukball, tamboréu e tênis de mesa. 
 
Intervenções Artísticas 
Coral, dança, teatro.  
 
Estandes de Saúde 
Aferição da pressão arterial, cuidados com a voz e ouvido e outras orientações 
para uma melhor saúde. 
 
Pílulas 
Vida ativa e autônoma, postura da coluna, alimentação funcional, voz, audição e 
envelhecimento.  
Circuito Antiquedas 
Orientações e dicas de prevenção de quedas no ambiente cotidiano.  
 
Parceria com Faculdade de Odontologia de Piracicaba – Unicamp, Universidade 
Metodista de Piracicaba e Programa de Medicina Preventiva da Unimed 
Piracicaba.  
 
7/04, quarta, das 14h às 17h. Lanchonete, Teatro e Ginásio de Eventos. Livre 
para todos os públicos. Grátis 
 
Crianças e Pais Saudáveis 
Dicas de prevenção e orientações para a escovação. Projeto Saúde Bucal: 
Curumim e Equipe de Odontologia do SESC Piracicaba. 
7/04, quarta, às 19h. Teatro. Livre para todos os públicos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Adriano 
(19) 3437-9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 

mailto:adriano@piracicaba.sescsp.org.br


  
MÚSICA 
 
QUINTAS NO SESC 
Estilos musicais variados animam as Quintas no SESC. 
 
Nando Luz  
O instrumentista, cantor e compositor baiano desenvolve um trabalho autêntico e 
extremamente contemporâneo. Tendo como tônica a diversidade, o músico 
incorpora ao seu trabalho fusões de vários ritmos como maracatu, funk, reggae, 
rock, blues, baião e mangue beat. 
08/04, às 20h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. 
Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Dinha: (12) 8111 1234/ (19) 3911 8134 

 
ESPECIAL 
GERALDO DE BARROS 
 
POESIA CONCRETA BRASILEIRA - Experimentos em Poesia Digital 
Conheça o concretismo e saiba mais do movimento que é considerado um marco 
na nossa literatura. Faça, crie e interprete um poema no contexto do 
experimentalismo da poesia concreta, unindo texto, sons, imagens e movimentos. 
Com Alex Lima, web-designer e  poeta digital. 
10/04, sábado, das 10h às 17h. Não recomendado para menores de 14 anos. 
Inscrições na  Internet Livre. Grátis. 
 
Contato para imprensa: 
Valéria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 
WORKSHOP  
 
O FOTÓGRAFO EM BUSCA DO SEU OLHAR 
Desenvolve e orienta a criatividade, o raciocínio e discute os caminhos 
necessários para um fotógrafo se tornar autor de suas imagens. Com filmes, 
análise de livros e comentários de fotógrafos, análise individual de fotos, edição e 
montagem de portfólios. Com Emidio Luisi, fotógrafo e coordenador da Agência 
Fotograma Imagens. 
10 e 11/04, sábado e domingo, das 10h às 17h. Teatro e Sala do Curumim. 
Não recomendado para menores de 16 anos. Inscrições na Central de 
Atendimento. Necessário conhecimentos básicos de fotografia. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Emidio 



(11) 3872 1349 
 
CINEMA E VÍDEO 
 
20 ANOS DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS DE SÃO 
PAULO 
Uma seleção dos 30 melhores filmes já exibidos num dos maiores festivais do 
mundo no formato curta-metragem. 
 
(1996 a 2001) 
Szél I Marcell Ivanyi I 6’ 
A hora vagabunda I Rafael Conde I 15’ 
Amassa que elas gostam I Fernando Coster I 14’ 
3 minutos I Anna Luisa Azevedo I 6’ 
Outros I Gustavo Spolidoro I 14’ 
Copy shop I Virgil Widrich I 12’ 
Um sol alaranjado I Eduardo Valente I 18’ 
Music for one apartment and six drummers I Ola Simonsson, Johannes Stjärn 
Nilsson I 10’ 
9/04, sábados e feriado (21/04), às 13h. Teatro. Livre para todos os públicos. 
Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 

CORPO E EXPRESSÃO 
 
ESPAÇO EXPERIMENTAÇÕES 
Oportunidade para conhecer diferentes práticas corporais. Orientação de técnicos 
do SESC. 
 
Condicionamento com Mini Trampolim 
10/04, sábados, às 14h30. Sala de Expressão Corporal. Não recomendado 
para menores de 15 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
ESPORTES 
 

TORNEIOS E CAMPEONATOS 
 
TÊNIS DE MESA  



Parceria com Associação Desportiva de Tênis de Mesa de Piracicaba – FranTT. 
Informações e inscrições (19) 3423-3535. 
10/04, sábado, às 9h. Ginásio de Eventos.  
 
Contato para imprensa: 
Adriano  
(19) 3437 9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
MÚSICA 
 
SOM DE DOMINGO 
Ritmos genuinamente brasileiros animam as tardes de domingo. 
 
Choro de Prima  
O grupo de Piracicaba apresenta uma multiplicidade de timbres e ritmos. 
Destaque para as músicas de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Zequinha de 
Abreu, Ernesto Nazareth, Astor Piazzolla, Villa-Lobos, que ganham interpretações 
dinâmicas e repletas de criatividade. 
11/04, às 15h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. 
Grátis. 
 
Contato para imprensa: 
Pablo: 96712463 
 
CRIANÇAS  
 
TEATRO INFANTIL  
Espetáculos teatrais estimulam a fruição da criatividade e a educação de forma 
divertida e interessante. 
 
UM RATINHO E A LUA 
Cia. Odelê - A Casa dos Gestos – Campinas 
O pequeno ratinho Gualdo morre de vontade de conhecer pessoalmente a sua 
eterna namorada, a Lua. Obstinado e arrojado, ele busca diversas maneiras de 
cruzar o espaço para chegar até a sua amada. 
11/04, domingos, às 11h. Livre para todos os públicos. Ingressos: Grátis 
para crianças até 12 anos; R$ 1,50 (trabalhador no comércio de bens e 
serviços e dependentes matriculados); R$ 3,00 (usuário, estudante, menor 
de 18 anos, maior de 60 anos e professor da rede pública) e R$ 6,00. 
 
Contato para imprensa: 
Lucia Lopes 
(19) 3437 9248 
lucia@piracicaba.sescsp.org.br 
 
 



ESPAÇO LÚDICO 
Estímulo ao vínculo e ao diálogo entre gerações. Venha brincar com seu filho! 
 
Trava Línguas 
Fale bem depressa sem a língua enrolar! 
11/04, sábados, domingos e feriado, às 14h. Sala do Curumim. Grátis. 
 
Contato para imprensa: 
Valeria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 
CORPO E EXPRESSÃO 
 
MANHÃ ATIVA 
Práticas corporais favorecem o despertar. Um início de domingo com disposição e 
energia. Orientação de técnicos do SESC.  
 
Alongamento com bolas gigantes 
11/04, domingos, às 9h30. Sala de Expressão Corporal. Não recomendado 
para menores de 15 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
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, às 20h. 
 
Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 



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, das 14h às 17h. Espaço Experimentos e 
Formas. Não recomendado para menores de 10 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Valeria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 
MEIO AMBIENTE 
 
COLMEIA 
O debate de atitudes, soluções e conceitos ambientais visando a formação de 
agentes atuantes para a transformação dessa colmeia chamada cidade.  
 
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. Recomendado para maiores de 12 anos. 
Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Elizer Maceu 
(19) 3438 1049/ (19) 9250 1273 
e.maceu@ig.com.br 
cop_orquídea@terra.com.br 
 
TERCEIRA IDADE 
 

A promoção da cidadania, bem-estar e desenvolvimento cultural por meio do fazer 
manual, práticas corporais, reflexões temáticas, dentre outras atividades. A 
programação é destinada às pessoas acima de 60 anos inscritas no programa. 
 
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  
 
Contato para imprensa: 
Adriano  
(19) 3437 9245 

mailto:e.maceu@ig.com.br


adriano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
MÚSICA 
 
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 
 
Contato para imprensa: 
Luciano 
(19) 9213 8476/ (19) 3411 2149 
 
MEIO AMBIENTE 
 
SINAL VERDE 
Sensibilizar e refletir sobre a interferência do ser humano no ambiente, objetivando 
um desenvolvimento socioeconômico ético e responsável. 
 
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 
 
Contato para imprensa: 
Renato Morgado  
(19) 3414 4045/ (19) 9686 1037  
renato@imaflora.org.br 
 
LITERATURA 
 
POESIA AO VENTO – MANOEL BANDEIRA 
Na atividade mensal que consagra os grandes autores da literatura nacional, 
GOLP e CLIP se reúnem para homenagear um dos maiores nomes da poesia 
moderna brasileira. 
16/04, sexta,às 18h30. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 



chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 
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. 
 
Contato para imprensa: 
Lucia Lopes 
(19) 3437 9248 
lucia@piracicaba.sescsp.org.br 
 
TERCEIRA IDADE 
 

A promoção da cidadania, bem-estar e desenvolvimento cultural por meio do fazer 
manual, práticas corporais, reflexões temáticas, dentre outras atividades. A 
programação é destinada às pessoas acima de 60 anos inscritas no programa. 
 
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 
 

Contato para imprensa: 
Adriano 
(19) 3437 9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 

 
TEATRO ADULTO 
 
OFICINAS DE TEATRO 

mailto:lucia@piracicaba.sescsp.org.br


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, das 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 
 
Contato para imprensa: 
Lucia Lopes 
(19) 3437 9248 
lucia@piracicaba.sescsp.org.br 
 
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 
 

Contato para imprensa: 
Valéria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 

ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS 
 
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.  
17 e 18/04, sábado e domingo, das 10h às 17h. 
 
Contato para imprensa:  
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 

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, sábados, 10h às 12h30. Não recomendado para menores de 12 anos. 
Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 

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 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 

MÚSICA 
 
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. 
 
Contato para imprensa: 
Pablo: 96712463 
 
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. 
  
A entrada após o início do filme e do espetáculo e o consumo de alimentos 
dentro do Teatro não são permitidos. 
 
Contato para imprensa: 
Lucia Lopes 
(19) 3437 9248 
lucia@piracicaba.sescsp.org.br 
 
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, sábados, domingos e feriado, às 14h. Sala do Curumim. Grátis. 
Contato para imprensa: 
Valeria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 
CORPO E EXPRESSÃO 
 
MANHÃ ATIVA 
Práticas corporais favorecem o despertar. Um início de domingo com disposição e 
energia. 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 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 

mailto:fabiano@piracicaba.sescsp.org.br


 
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.   
 
A Propósito de Nice 
(À propos de Nice) 
1930, P&B, 23’ 
Dir: Jean Vigo 
Às 20h. 
 
Taris ou a Natação 
(La natation par Jean Taris, champion de France) 
1930, P&B, 9’ 
Dir: Jean Vigo 
Documentário cômico com recursos que remetem aos desenhos animados, no 
qual o campeão olímpico Jean Taris mostra os macetes do esporte.  
Às 20h25 
 
 Zero em Comportamento  
(Zéro de conduite) 
1933, P&B, 42’ 
Dir: Jean Vigo 
Elenco: Louis Lefèvre, Gilbeto Puchon e Gérard de Bédarieux 
O filme remete às experiências escolares das crianças francesas baseadas nas 
memórias de Vigo de sua própria infância. 
Às 20h35 
20/04, terças. Teatro. Não recomendado para menores de 10 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 

MÚSICA 
 

SOM DE FERIADO 
 
FOLE DE RIBEIRA 
A banda de Ribeirão Preto apresenta o forró de mestres como Jackson do 
Pandeiro, Zé Ramalho, Alceu Valença, Mestre Ambrósio, Raiz do Sana e Luiz 
Gonzaga.  
21/04, quarta, às 15h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Grátis 
 



Contato para imprensa: 
Tereca 
(16) 9994 4604 
 
CINEMA E VÍDEO 
 
20 ANOS DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS DE SÃO 
PAULO 
Uma seleção dos 30 melhores filmes já exibidos num dos maiores festivais do 
mundo no formato curta-metragem. 
 
(2002 a 2005) 
De chinese muur I Sytske Kok I 11’ 
Amor só de mãe I Dennison Ramalho I 20’ 
L’homme sans tête I Juan Solanas I 15’ 
Wasp I Andréa Arnold I 23’ 
Vinil Verde I Kleber Mendonça Filho I 13’ 
O mundo é uma cabeça I Bidu Queiroz e Claudio Barroso I 17’ 
21/04, sábados e Feriado (21/04), às 13h. Teatro. Livre para todos os 
públicos. Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 

 
ESPAÇO LÚDICO 
Estímulo ao vínculo e ao diálogo entre gerações. Venha brincar com seu filho! 
 
Bonecos de Papel 
Com imaginação e criatividade, personalize as roupas e acessórios para esse 
brinquedo. 
21/04, sábados, domingos e feriado, às 14h. Sala do Curumim. Grátis. 
 
Contato para imprensa: 
Valeria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 
MÚSICA 
 
QUINTAS NO SESC 
Estilos musicais variados animam as Quintas no SESC. 
 
Eddie Fernan e Banda 



O vocalista de Americana apresenta músicas autorais do CD “Música para o 
silêncio”, além de composições de renomados artistas da MPB.  
22/04, às 20h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. 
Grátis 
 

Contato para imprensa 
Yara 
(19) 97525276 
 

INTERGERAÇÕES 
Atividades culturais e de lazer que atendem grupos de faixas etárias diversas e 
estimulam a troca de experiências, a coeducação entre as gerações e a promoção 
de amizades entre mais novos e mais velhos. Atividades para toda a família. 
 
Espetáculo 
TUDO O QUE NÃO INVENTO É FALSO  
Grupo de Teatro ContraTempo 
Inspirado nas poesias de Manoel de Barros, uma representação das infâncias, 
histórias individuais e coletivas. O espetáculo surgiu a partir de pesquisas e 
leituras de autores como Adriana Falcão, Arnaldo Antunes e Robert Fulghum, do 
trabalho e discussão de filmes e textos diversos, além do uso de jogos criativos. 
22/04, quinta, às 14h. Teatro. Livre para todos os públicos. Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Adriano  
(19) 3437 9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 
 

MÚSICA 
 
ENRESAX -  ENCONTRO REGIONAL DE SAXOFONE  DE PIRACICABA 
Encontro de instrumentistas das mais diferentes tendências, mas com algo em 
comum: a paixão pelo instrumento de sopro. 
 
WORKSHOPS 
 
Performance em Flauta 
Com Leandro Porfírio, flautista e professor da ULM (Escola Francesa de Música -
Técnica no Choro). 
23/04, sexta, às 14h. Teatro.  
Não recomendado para menores de 14 anos. Inscrições na Central de 
Atendimento. R$ 2,00 (trabalhador no comércio de bens e serviços); R$ 4,00 
(usuário, maior de 60 anos, estudante, professor da rede pública) e R$ 8,00 
(para cada oficina).   
 
Contato para imprensa: 
Cleusa Delgado 



(19) 3437 9247 
cleusa@piracicaba.sescsp.org.br 

 
MÚSICA 
 

ESPECIAL PIXINGUINHA com SOPHISTICATED CHORO 
Em comemoração ao Dia Nacional do Choro – 23/04, o músico piracicabano 
Marco Abreu apresenta-se com seu grupo e mostra a importância e brilhantismo 
desse compositor, arranjador e regente da música brasileira.  
23/04, sexta,às 21h. Teatro. Livre para todos os públicos. Ingressos: R$ 2,00 
(trabalhador no comércio de bens e serviços); R$ 4,00 (usuário, maior de 60 
anos, estudante, professor da rede pública) e R$ 8,00 
 

Contato para imprensa: 
Marco Abreu: (19) 3402 8317/ (19) 9184 8877  
 

TERCEIRA IDADE 
 
A promoção da cidadania, bem-estar e desenvolvimento cultural por meio do fazer 
manual, práticas corporais, reflexões temáticas, dentre outras atividades. A 
programação é destinada às pessoas acima de 60 anos inscritas no programa. 
 
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. 
Confecção de duas peças em papel reciclado  
Com Lucia Aparecida dos Santos Viviani, artesã 
23/04, sextas,das 13h30 às 15h30. Lanchonete. Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Adriano  
(19) 3437 9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 

 
Adolescente Saudável 
Encontro, atividades corporais e apresentações diversas destacando, neste mês, 
o tema da saúde. Um estimulo ao diálogo com os jovens; instigando-os sobre 
valores éticos, o ser coletivo e o viver em sociedade. 

Saúde: Consciência e prática 

Oportunidade de autoconhecimento e revisão de práticas cotidianas: postura 
corporal, alimentação, combate ao estresse, aquisição de novos hábitos e melhora 
da qualidade de vida.  

Pilulas - Alimentação equilibrada e funcional, cuidados com voz e ouvido. 



Estandes - nutrição, fonoaudiologia e avaliação física. Parcerias Cursos de 
nutrição, fonoaudiologia da Unimep. 

Circuito Equilibrio - Parceria IAFS - Instituto de Atividade Fisica Supervisionada 

24/04, sábado, às 9h. Teatro. Livre para todos os públicos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Adriano  
(19) 3437 9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
MÚSICA 
 
ENRESAX -  ENCONTRO REGIONAL DE SAXOFONE  DE PIRACICABA 
Encontro de instrumentistas das mais diferentes tendências, mas com algo em 
comum: a paixão pelo instrumento de sopro. 
 
WORKSHOPS 
 
Percussão Contemporânea no Choro 
Com Maikon Araki, percussionista, integrante da Pirajazz Band e Sophisticated 
Choro. 
24/04, sábado, às 9h. Lanchonete. 
 
 
Ritmos Brasileiros Estilos 
Com Samuel Gustinelli, pianista, integrante do Cateretrio e da PiraJazz Band. 
24/04, sábado, às 13h. Teatro. 
 
Vocabulário do Choro - Prática em Grupo 
Com Marco Abreu, saxofonista, professor e integrante da Pirajazz Band. 
24/04, sábado, às 16h. Teatro. 
 
Não recomendado para menores de 14 anos. Inscrições na Central de 
Atendimento. R$ 2,00 (trabalhador no comércio de bens e serviços); R$ 4,00 
(usuário, maior de 60 anos, estudante, professor da rede pública) e R$ 8,00 
(para cada oficina).   
 

Contato para imprensa: 
Cleusa Delgado 
(19) 3437 9247 
cleusa@piracicaba.sescsp.org.br 

 
CRIANÇAS 
 
PIQUENIQUE COM PROSA ESPECIAL 



Oficina de capacitação aos contadores de histórias para troca e renovação de 
experiências, proporcionando meios para o aprimoramento.  
 
Uma reflexão sobre a forma de contar histórias. A relação público-contador, 
repertório e sua adequação etária, incentivo à leitura, possibilidades de contação e 
diferença entre contação e espetáculo teatral. Com Márcio Pontes, coordenador 
artístico do projeto "De quem é essa História?" do SESC Araraquara.  
24/04, sábado, das 10h às 17h. Sala do Curumim. Não recomendado para 
menores de 16 anos. Inscrições na Central de Atendimento: R$ 2,00 
(trabalhador no comércio de bens e serviços e dependentes matriculados); 
R$ 4,00 (usuário, estudante, menor de 18 anos, maior de 60 anos e professor 
da rede pública) e R$ 8,00. 
 
Contato para imprensa: 
Lucia Lopes 
(19) 3437 9248 
lucia@piracicaba.sescsp.org.br 
 
CORPO E EXPRESSÃO 
 
ESPAÇO EXPERIMENTAÇÕES 
Oportunidade para conhecer diferentes práticas corporais. Orientação de técnicos 
do SESC.  
 
Alongamento 
24/04, sábados, às 14h30. Sala de Expressão Corporal. Não recomendado 
para menores de 15 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
OFICINA 
 
DANÇA EDUCAÇÃO 
Integrada à Semana Municipal de Dança, oficina em Dança Educação, que 
favorece a consciência corporal e a improvisação gestual. Com Marines Caloni.  
24/04, sábados, ás 9h. Sala de Expressão Corporal. Inscrições na Central de 
Atendimento. Gratis. 
 
Contato para imprensa: 
Adriano 
(19) 3437 9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 
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MÚSICA 
 

SOM DE DOMINGO 
Ritmos genuinamente brasileiros animam as tardes de domingo. 
 
Preté e Convidados 
Após 30 anos de estrada musical, Preté apresenta seu 1º CD autoral, cujas 
composições objetivam mostrar ao público otimismo, esperança e gratidão à vida.  
25/04, às 15h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. 
Grátis. 
 
Contato para imprensa: 
Bete 
(19) 3421 2110 / 9783 4741 
 
CRIANÇAS 
 
UMA NOITE EM CLARO 
Cia. Odelê - A Casa dos Gestos – Campinas 
Morpheu é um cidadão comum que regressa à sua casa após um dia intenso. Seu 
único objetivo é ter uma noite tranquila e dormir profundamente. Contudo, várias 
situações inesperadas perturbam seu sono. 
 
25/04, domingos, às 11h. Livre para todos os públicos. Ingressos: Grátis 
para crianças até 12 anos; R$ 1,50 (trabalhador no comércio de bens e 
serviços e dependentes matriculados); R$ 3,00 (usuário, estudante, menor 
de 18 anos, maior de 60 anos e professor da rede pública) e R$ 6,00. 
 
Contato para imprensa: 
Lucia Lopes 
(19) 3437 9248 
lucia@piracicaba.sescsp.org.br 
 
ESPAÇO LÚDICO 
Estímulo ao vínculo e ao diálogo entre gerações. Venha brincar com seu filho! 
 
Colagens Criativas 
Monte um quadro original com papeis coloridos e de diferentes texturas. 
25/04, sábados, domingos e feriado, às 14h. Sala do Curumim. Grátis. 
Contato para imprensa: 
Valéria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 
 
CORPO E EXPRESSÃO 
 
MANHÃ ATIVA 



Práticas corporais favorecem o despertar. Um início de domingo com disposição e 
energia. Orientação de técnicos do SESC.  
 
CicloSesc 
25/04, domingos, às 9h30. Sala de Expressão Corporal. Não recomendado 
para menores de 15 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Fabiano 
(19) 3437 9279 
fabiano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
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.   
 
Atalante 
(L’Atalante) 
1934, P&B, 85’ 
Dir: Jean Vigo 
Elenco: Jean Dasté, Dita Parlo e Michel Simon. 
As idas e vindas do casal: Jean e Juliette.  
Às 20h. 
27/04,terças. Teatro. Não recomendado para menores de 10 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 
SOBRAS PARA OBRAS 
Sobras das demais atividades transformadas em painéis portáteis. Com Talita 
Telles de Souza, artista plástica e fotógrafa. 
27 e 28/04, terça e quarta, das 13h30 às 17h30 e das 19h às 21h; 
29/04, quinta, das 19h às 21h; 
30/04, sexta, das 13h30 às 17h30 e das 19h às 21h; 
1/04 e 2/5, sábado e domingo, das 14h às 17h. Espaço Experimentos e 
Formas. Não recomendado para menores de 10 anos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Valeria 
(19) 3437 9253 
valeria@piracicaba.sescsp.org.br 



 
MÚSICA 
 
NO PALCO DO SESC 
Músicos e artistas de nossa MPB apresentam seus trabalhos e shows no Palco do 
Ginásio de 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. 
 

Contato para imprensa: 
Rodrigo Vinhas Dep. de Shows  
(11) 2183 8383 / (11) 7866 1922 
 

LITERATURA 
  
LIVRO ABERTO 
Lançamento de livros com a participação do autor. 
 
Poesia Eletrônica: Negociações Com Os Processos Digitais 
O poeta e professor universitário Jorge Luiz Antonio faz rápido olhar na 
passagem da poesia impressa para o meio digital. Um livro que mergulha nos 
diferentes processos, tipos e produções da poesia eletrônica. 
28/04, quarta, às 19h30. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 



TERCEIRA IDADE 
 
A promoção da cidadania, bem-estar e desenvolvimento cultural por meio do fazer 
manual, práticas corporais, reflexões temáticas, dentre outras atividades. A 
programação é destinada às pessoas acima de 60 anos inscritas no programa. 
 
ENCONTRO DO MÊS  
Confraternização entre os participantes do Trabalho Social com Idosos. Momento 
de encontrar novos e velhos amigos e celebrar os bons momentos da vida.  
28/04, quarta, às 14h. Lanchonete. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Adriano 
(19) 3437 9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 
 
MÚSICA 
 
Elaine Teotônio e Banda  
A versátil cantora transita por vários estilos musicais, fazendo da MPB, do 
Pop/Rock Nacional e do Samba as suas grandes marcas.  
29/04, às 20h. Lanchonete. Livre para todos os públicos. Ingressos limitados. 
Grátis 
 

Contato para imprensa: 
Claudio 
(19) 9755 2550 
 

TERCEIRA IDADE 
 

A promoção da cidadania, bem-estar e desenvolvimento cultural por meio do fazer 
manual, práticas corporais, reflexões temáticas, dentre outras atividades. A 
programação é destinada às pessoas acima de 60 anos inscritas no programa. 
 
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. 
 
Porta retrato em papel reciclado  
Com Lucia Aparecida dos Santos Viviani, artesã 
30/04, sextas, das 13h30 às 15h30. Lanchonete. Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Adriano 
(19) 3437 9245 
adriano@piracicaba.sescsp.org.br 
 

mailto:adriano@piracicaba.sescsp.org.br


CINEMA E VÍDEO 
 
20 ANOS DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS DE SÃO 
PAULO 
Uma seleção dos 30 melhores filmes já exibidos num dos maiores festivais do 
mundo no formato curta-metragem. 
 
(2006 a 2009) 
Deweneti I Dyana Gaye I 15’ 
Guide dog I Bill Plympton I 6’ 
Trecho I Helvécio Marins Jr e Clarissa Campolina I 16’ 
Vida Maria I Márcio Ramos I 9’ 
Saliva I Esmir Filho I 15’ 
I am Bob I Donald Rice I 19’ 
Os filmes que não fiz I Gilberto Scarpa I 17’ 
Laska I Michel Socha I 5’ 
 
30/04, sábados e feriado (21/04),às 13h. Teatro. Livre para todos os públicos. 
Grátis 
 
Contato para imprensa: 
Chico 
(19) 3437 9246 
chico@piracicaba.sescsp.org.br 
 

 


