CIRCUITO SESC DE ARTES REALIZA INTENSA PROGRAMAÇÃO CULTURAL
EM 118 CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO, A PARTIR DE 28 DE ABRIL
Durante três finais de semana, entre os dias 28 de abril e 14 de maio, catorze roteiros
de programação circulam com diversas ações artísticas em praças, ruas e espaços
públicos de 118 municípios
O Circuito Sesc de Artes traz em sua programação diferentes ações de música, dança,
teatro, circo, cinema, artes visuais e literatura. Realizado pelo Sesc São Paulo, o evento
itinera por 118 cidades (quatro a mais que no ano passado) do interior, litoral e Grande
São Paulo. A capital recebe o Circuito pelo terceiro ano consecutivo. Todas as atividades
são gratuitas e livres para todos os públicos. A programação envolve 80 trabalhos
artísticos com 529 artistas em 882 apresentações.
As apresentações serão realizadas em espaços públicos, como praças e ruas com cerca
de 700 horas de programação. Nessa iniciativa, o Sesc SP tem a parceria das prefeituras
e sindicatos do comércio locais. Para a coordenação dos trabalhos, 21 unidades do Sesc
em todo o Estado estão envolvidas na realização do evento que ocorre em cidades de
suas regiões. O Circuito percorrerá ainda 16 municípios que nunca receberam a
programação: Capivari, Santa Adélia, Boituva, Caieiras, Araçariguama, Serrana,
Cravinhos, Descalvado, Porto Ferreira, Salto, Joanópolis, Morungaba, Peruíbe, Praia
Grande, Cajati e Juquiá.
Segundo o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, o Circuito Sesc
de Artes tem a missão de colaborar com o acesso do público às diversas atividades
culturais “Em 2017, ampliamos a programação e o número de cidades que recebem o
Circuito Sesc de Artes, sempre com a colaboração dos órgãos municipais. Esse contato
entre a população e as diferentes manifestações artísticas é fundamental para o
despertar do interesse do público pelas diferentes linguagens apresentadas. Além disso,
é nesse espírito de dilatar fronteiras, propiciar o encontro e a compreensão de
horizontes expandidos que o Circuito Sesc de Artes tem operado ao longo dos anos.
Nesta edição, constam 14 roteiros perfazendo um total de 118 cidades, configurando
um ensejo para se reconhecer em campos já trilhados, e para fruir manifestações
artísticas ainda não conhecidas."
Conceito
Através do Circuito Sesc de Artes, o Sesc São Paulo busca inspirar os diversos usos dos
espaços públicos - lugares de convivência, encontro e democratização do acesso à
cultura e artes em geral.

Circuito Sesc de Artes na Internet
O site do Circuito Sesc de Artes será diariamente atualizado com produções exclusivas,
registrando histórias curiosas, destaques da programação e personalidades de cada
cidade envolvida na programação. Basta acessar sescsp.org.br/circuitosescdeartes e
conferir estes conteúdos, incluindo toda a grade de programação.
Imagens e vídeos das atrações para a imprensa estão disponíveis para download no
site.
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO
Entre as principais atrações do Circuito Sesc de Artes para 2017, está o número de
ilusionismo do mágico Mario Kamia, que explora desde equipamentos feitos com caixas
de papelão até as grandes caixas de ilusionismo. Os Trovadores do Miocárdio, formado
por Fausto Fawcett, Mario Bortolotto, Junio Barreto entre outros integrantes, com
performances literárias declamando crônicas e poemas musicados, conhecidos como
spoken poetry, a partir da temática “paixão não correspondida” e afins. Pensando na
participação cidadã e no debate no espaço público, o Projeto Pergunta do grupo chileno
Mil M2 propõe perguntas às pessoas, que devem respondê-las com outras perguntas.
As questões selecionadas são montadas com letras carimbadas e expostas em uma
estrutura móvel pela cidade. Num cinema movido à energia solar, o público assiste o
longa-metragem Divertida Mente no Cine Solar. O objetivo é democratizar o acesso à
produção audiovisual e, ao mesmo tempo, promover ações sustentáveis.
Entre as atrações musicais, a Orquestra Frevo Capibaribe, animará os espaços públicos
por onde passar, com seu show em que faz um passeio pelos bailes e desfiles dos
tradicionais blocos carnavalescos de Recife e Olinda. O quinteto Mustache e Os Apaches
mostram seu ecletismo ao mesclar influências do Leste Europeu com música nordestina
e gaúcha, por exemplo. Exibindo um lado psicodélico com toques de vaudeville, o grupo
toca banjo, bandolim, percussão e washboard (inspirado na tábua de lavar roupa). Os
pernambucanos Caju e Castanha apresentam a embolada, gênero nordestino em que a
dupla improvisa versos satíricos ao ritmo do pandeiro, especialidade que consagrou a
dupla, misturando temas nordestinos ao rock, brega e música eletrônica. O grupo Clube
do Balanço, criado inicialmente para a realização de uma festa em 1999, apresenta em
sua tradicional roda o samba-rock, sambalanço, com grooves de funk e soul.
Um cinema itinerante será montado nos espaços públicos para a exibição do Cine
Concerto – A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971). A Trupe Chá de Boldo convidada
para o projeto, vai relembrar a emoção de se ouvir a trilha musical do filme ao vivo no
cinema. Em outra imersão cinematográfica, o Cine Dance! vai fazer o público dançar
junto com estrelas de cinema: em uma instalação interativa serão fornecidos fones de
ouvido e figurino, e exibidos trechos de cenas dança de filmes famosos, como Dirty
Dancing, Singin’ In The Rain, Saturday Night Fever, entre outras opções.
Não é só o cinema que vai pôr o público para dançar. O FunkSoulGroove, do Chemical
Funk, coletivo paulistano que vai promover grandes jam sessions por onde passar. No
repertório constam desde músicas autorais, passando por standards de jazz

reinterpretados eletronicamente, e clássicos de pista de dança apresentados como
música instrumental.
O Grupo Galpão, que completa 35 anos de existência este ano, leva às cidades o
espetáculo De Tempo Somos, celebrando o encontro da música com o teatro, com
excertos de textos de autores como Tchekhov e Saramago pontuando a apresentação,
além de tocar e cantar ao vivo músicas próprias. Também em comemoração de 40 anos
de existência, o Grupo Imbuaça de Sergipe, percorre a vida de um dos criadores da
literatura de cordel, o paraibano Leandro Gomes de Barros (1865-1918), com o
espetáculo A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel.
A Cia Caldas da Rainha, de Portugal, traz a performance tragicômica As Contadeiras,
onde duas contadoras de histórias desfiam narrativas inspiradas no poeta Fernando
Pessoa e também no escritor José Saramago. O Slam da Guilhermina vai coordenar um
campeonato de poesia falada, no qual, concorrem três poetas que recitam textos
autorais, sem qualquer ajuda de figurinos, adereços ou música.
O público vai poder fazer pinturas pedalando, através da atividade interativa
Splashcletas. Bicicletas adaptadas funcionam como máquinas de pintura. Enquanto um
participante pedala para acionar a rotação do papel posicionado em frente “a
“spalashcleta”. Uma contação de história envolve os ouvintes que podem participar da
oficina Bonecas Abayomi com orientação de Lúcia Makena, para a confecção das
bonecas de pano a partir de retalhos, que são amarrados e trançados.
Atrações circenses também estarão presentes, como o Cabaret Volant, dos Irmãos
Sabatino, que rendem homenagem aos cabarés franceses da Belle Époque, realizam
performance acrobática a partir da história de um apresentador de circo apaixonado
que quer se casar a qualquer custo.
Gabinete de Curiosidades e Habilidades, que participa pelo 2 ano consecutivo com nova
programação, levando aos espaços públicos, à moda dos traveling shows, carros antigos
itinerantes que levavam às cidades atrações artísticas e curiosidades, programação de
cinema, literatura e artes visuais. O Gabinete estará quase na totalidade dos roteiros,
exceto nos de número 3 e 10. As atividades de literatura e visuais mudam de acordo
com as cidades, mas em todas elas a atração de cinema levará a exibição de filmes
mudos em curta metragem dirigidos e protagonizados por Charles Chaplin, criador do
personagem Carlitos. Na proposta de artes visuais, há atividades como oficinas de
estêncil, onde público é convidado a compor trabalhos em papel cartão a partir de
estênceis prontos, oficina de construção de instrumentos musicais e confecção de
óculos 3D. Para literatura, o Gabinete levará um acervo de livros seu bagageiro, para
atividades coletivas de leitura e mediação.
ROTEIROS
Segue abaixo a descrição do percurso dos 14 roteiros do Circuito Sesc de Artes 2017. Os
16 municípios que recebem pela primeira vez o Circuito estão destacados com um
asterisco (*).

O Roteiro 1 estreia pela região de Campinas passando pelas cidades de Itapira, Valinhos
e Mogi Guaçu. Depois segue para a região de Presidente Prudente, indo a Adamantina,
Assis e Presidente Venceslau. Finaliza o percurso na região de São José do Rio Preto,
com Tanabi, Jales e Votuporanga.
O Roteiro 2 repete as mesmas regiões do Roteiro 1, mas percorre outras cidades: na
Região de Presidente Prudente, percorre Tupã, Osvaldo Cruz e Lucélia. Na região de São
José do Rio Preto, passa por Fernandópolis, Santa Fé do Sul e Mirassol, e na região de
Campinas, vai a Santa Bárbara D’Oeste, Mogi Mirim e Americana.
A programação do Roteiro 3 abrange a região de Catanduva, com as cidades Monte
Alto, Olímpia e Ibirá, região de Piracicaba, com os municípios de Capivari*, Águas de
São Pedro e Limeira; e região de Osasco, com Francisco Morato, Franco da Rocha e
Santana do Parnaíba.
No Roteiro 4, a região de Catanduva atende as cidades de Bebedouro, Santa Adélia* e
Novo Horizonte; na região de Piracicaba, passa pelas cidades de Boituva*, Tietê e Rio
Claro. Na região de Osasco, este roteiro vai a Caieiras*, Itapevi e Araçariguama*.
As atividades do Roteiro 5 contemplam a região de Araraquara, com as cidades de
Tabatinga, Taquaritinga e Matão; a região de Campo Limpo, com Campo Limpo, EmbuGuaçu e Cotia, e a região de Ribeirão Preto, com as cidades de Barretos, Serrana* e
Jaboticabal.
O itinerário do Roteiro 6 leva o Circuito às cidades de Sertãozinho, Cravinhos* e Franca,
na região de Ribeirão Preto; às cidades de Dourado, Ibitinga e Jaú, na região de
Araraquara, e a Itapecerica da Serra, Taboão de Serra e Embu das Artes, na região de
Campo Limpo.
O Roteiro 7 passa pela região de Sorocaba, nas cidades de São Roque, Itú e Votorantim,
pela região de São Caetano, nas cidades de Mauá, Itaquaquecetuba e São Caetano, e
pela região de Bauru, por Ourinhos, Palmital e Botucatu.
A programação do Roteiro 8 inclui a região de São Caetano, com Diadema, Guarulhos e
Ferraz de Vasconcelos, a região de Sorocaba, com as cidades de Itapetininga, Itapeva e
Itararé, e a região de Bauru, com Marília, Garça e Avaré.
No Roteiro 9, a região de Santo André atende as cidades de Ribeirão Pires, Suzano e
Mogi das Cruzes; a região de São Carlos atende Pirassununga, Descalvado* e Porto
Ferreira*, e a região de Jundiaí, atende os municípios de Bragança Paulista, Salto* e
Atibaia.
As atrações do Roteiro 10 abrangem a região de Jundiaí e contemplam as cidades de
Joanópolis*, Morungaba* e Itatiba; a região de Santo André, passando por São
Bernardo, Poá e Rio Grande da Serra; e a região de São Carlos, circulando nas cidades
de Tambaú, São José do Rio Pardo e São João da Boa Vista.

O programa do Roteiro 11 percorre a região de Taubaté, passando por Lorena, São Luiz
do Paraitinga e Pindamonhangaba; atende também a região de Birigui, partindo para
Lins, Penápolis e Araçatuba; e por fim, seguindo para região de São José dos Campos,
nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba.
O Roteiro 12 passa pela região de São José dos Campos, nas cidades de Jacareí,
Guararema e Monteiro Lobato; pela região de Taubaté, circulando por Cruzeiro,
Tremembé e Guaratinguetá; e na região de Birigui, com Ilha Solteira, Andradina e
Birigui.
A grade do Roteiro 13 tem itinerância pela região de Santos, nas cidades de Cubatão,
Guarujá, Bertioga, Peruíbe*, Itanhaém, e a região de Registro, onde o Circuito passará
pela cidade.
As atividades do Roteiro 14 acontecem nas demais cidades da região de Santos,
percorrendo São Vicente, Praia Grande*, Mongaguá, e na região de Registro,
atendendo Cajati*, Cananéia e Juquiá*.
Serviço:
Circuito Sesc de Artes 2017
Período: de 28 de abril a 14 de maio de 2017
Programação:
1º fim de semana: dias 28, 29 e 30 de abril
2º fim de semana: 5, 6 e 7 de maio
3º fim de semana: 12, 13 e 14 de maio
Sextas, sábados e domingos, das 16h às 21h30.
Grátis.
Livre.
Confira a programação completa: sescsp.org.br/circuitosescdeartes
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