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Exposição

Sobre Viventes
por Rose Fernandes, Dina Salvador, Valdeci 
Primo e Jota Vieira

Visitação Gratuita
até 29.mar 

A exposição tem o intuito de levar o 
espectador a uma reflexão sobre as alterações 
climáticas, o aquecimento global, abordando o 
desmatamento para a agricultura, agronegócio, 
queimadas, o garimpo ilegal, o poder e a 
corrupção. Obras em óleo e acrílica sobre tela 
de Rose Fernandes, fotografias de Dina 
Salvador e Valdeci Primo e esculturas em 
madeira e argila de Jota Vieira.

Seg a qui - 9h às 17h
Sex a dom - 14h às 21h



O�cina

Pintura em Tela
com a artista plástica Rose Fernandes

10.mar | 14h às 17h | 16 anos 

R$ 10 (Cliente Sesc) | R$ 20 (Público Geral) 
Inscrições: Sala de Produção (1º andar)
Ter a sex - 9h às 17h

Na oficina, Rose Fernandes mostrará a sua 
técnica e os materiais que utiliza para 
confecção de suas telas. Os participantes 
também irão acompanhar todo o processo 
criativo da artista e realizarão um exercício 
prático.



5. mar | 18h às 20h | Livre
Foyer (1° andar) | Entrada Franca

SESC  INSTRUMENTAL
Grupo Instrumental
do Capão

Surgido em 2010, o grupo é formado por Ari 
Vinicius , Tiago Gusmão, Stefano Cortese, Kiko 
Dorea  e João Weber. Músicos brasileiros e 
estrangeiros (Itália) com um trabalho feito de 
composições autorais, improvisações, uso de 
timbres de instrumentos folclóricos, pesquisa de 
arranjos e composições coletivas.



6
. mar
20h30 | 14 anos

Deslocada
com Bruna Louise
R$ 72 (Cliente Sesc) | R$ 90 e R$ 45 (meia)

Considerada um dos destaques da nova 
geração do stand up, Bruna traz em seu show 
assuntos do universo feminino, subvertendo a 
lógica tradicional do humor. Tem mais de um 
milhão de seguidores nas redes sociais e já 
atuou em peças de grandes autores e diretores.



8
 . mar
20h | 14 anos 

Sem Freio
com Emerson Ceará
R$ 72 (Cliente Sesc) | R$ 90 e R$ 45 (meia) 
O comediante segue com o seu estilo 
escrachado e direto, misturando a tradição dos 
comediantes nordestinos com a modernidade do 
stand up. 



11
.mar
20h | livre 

Vozes Negras:
Orquestra Afrosinfônica 
convida Mateus Aleluia
R$ 1 (Cliente Sesc) | R$ 10 e R$ 5 (meia)

O projeto é uma proposta que reafirma o perfil 
do grupo: o de compartilhar sua música. Nesta 
edição apresenta Mateus Aleluia - com sua 
presença ancestral, voz e musicalidade.



14 e 15
. mar
16h | Livre

O Grande
Circo Mágico ll
R$ 56 (Cliente Sesc) | R$ 70 e R$ 35 (meia)

Três atores se transformam em Mestres de 
cerimônias do Circo, e vão costurando a 
importante história do circo e sua resistência, 
junto aos artistas circenses que apresentam 
números de malabares, lira, trapézio, monociclos e  
perna de pau .



20
e 21
. mar

- 21h | 16 anos  
-20h | 16 anos 

Show Flávia Wenceslau 
em Outra Versão
1º Lote - R$ 48 (Cliente Sesc) | R$ 60 e R$ 30 (meia) 
2º Lote  - R$ 56 (Cliente Sesc) | R$ 70 e R$ 35 (meia)  
Artista livre de rótulos e disposta a se reinventar, 
se descortina junto à uma banda em “Outra 
Versão”. Proporcionando ao público a 
oportunidade de assisti-la de forma autêntica e 
despida de pré-conceitos e pela primeira vez 
interpretando outras canções para além das suas.



28 e 29 . mar
16h | Livre

Aladim e a Lâmpada 
Maravilhosa
R$ 56 (Cliente Sesc) | R$ 70 e R$ 35 (meia)

Um clássico que retrata valores como o respeito a 
família, egoísmo, perdão, intolerância,  desonestidade, 
dentre outros. Uma frenética troca de cenários e 
efeitos especiais, lindas canções e coreografias com 
figurino luxuoso, direção impecável e elenco 
extremamente talentoso. 


