
 

Palcos de um novo Brasil

Uma das principais missões do SESI 
de São Paulo é levar mais cultura para 
a nossa população. Acreditamos que 
o desenvolvimento do Brasil só estará 
completo quando aliar o crescimento 
econômico ao amadurecimento cultural 
de nossa sociedade. Dentro dessa 
fi losofi a, investimos na formação plena 
de cada indivíduo, formando cidadãos 

preparados para a vida, capazes de construir um futuro melhor 
para si, para sua comunidade e para o país. A inauguração em 
Campinas de mais uma de nossas salas de espetáculo é mais 
um importante passo nessa direção. 

Com capacidade para 374 pessoas, o novo espaço conta com 
instalações, equipamentos de som, iluminação e multimídia de 
última geração para receber produções destinadas a crianças, 
jovens e adultos. O teatro leva em conta todas as necessidades 
do público e dos produtores e está pronto para abrigar, com 
conforto e segurança, uma ampla programação cultural.

Além dessa unidade em Campinas, o SESI vai inaugurar um 
novo teatro em Ribeirão Preto. Juntos, eles se somam aos 20 
espaços culturais mantidos pela entidade em todo o Estado 
de São Paulo. Na programação, apresentamos espetáculos de 
companhias premiadas; concertos e shows de música brasileira 
e erudita com músicos do Brasil e do exterior; mostras 
itinerantes de cinema; e exposições que valorizam a produção 
artística do nosso país. Além disso, temos a expectativa que 
esta nova sala promova a cultura local, acolhendo iniciativas 
artísticas da região de Campinas. 

O SESI acredita na arte como meio de difusão do 
conhecimento, patrimônio essencial à prosperidade de nosso 
país. Temos a certeza de que, em cada espaço cultural que 
inauguramos, estamos construindo palcos para um novo Brasil. 

Paulo Skaf

Presidente do SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Departamento Regional de São Paulo 
Presidente
Paulo Skaf

Conselheiros
Elias Miguel Haddad

Fernando Greiber
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho

Vandermir Francesconi Júnior
Nelson Abbud João

Nelson Antunes
Nilton Torres de Bastos

Sylvio Alves de Barros Filho
Humberto Barbato Neto

Nelson Luis de Carvalho Freire
José Roberto de Melo

Ronaldo Bianchi
Sérgio Tiezzi Júnior

Sebastião Geraldo Cardozo
Emílio Alves Ferreira Júnior

Superintendente Operacional
Walter Vicioni Gonçalves 

Superintendente de Integração
José Felício Castellano 

Diretor de Operações
Cesar Callegari

Divisão de Desenvolvimento Cultural
Celio Jorge Deffendi 

Diretor SESI Campinas
Paulo Sérgio Pinca Casati

Coordenação Geral SESI / DDC
Divisão de Desenvolvimento Cultural 

Av. Paulista, 1.313 – piso intermediário
Cerqueira César – São Paulo/SP 

SESI Campinas
Av. das Amoreiras, 450 – Parque Itália – Campinas/SP

 Capacidade do teatro – 366 lugares + 8 lugares para PNE’s 
Informações: (19) 3772-4100 
www.sesisp.org.br 

Os ingressos serão distribuídos, gratuitamente,
uma hora antes do início de cada apresentação.
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Após o sucesso de público e das aclamadas
críticas publicadas em sua turnê internacional, 
o maestro e pianista Marcelo Bratke, radicado 
em Londres, retorna ao Brasil e se apresenta 
ao lado da Camerata Brasil, em um concerto 
ilustrado com imagens de Mariannita Luzzati que 
pretende abrir uma “janela imaginária” para o 
mundo sensível e contemplativo de Villa-Lobos. 
A Camareta Brasil é formada por Lucas Anízio 
de Melo, (violino) Rodrigo de Oliveira Rodrigues 
(clarinete), Ariel da Silva Alves (fl auta) e pelos 
percussionistas Leonardo Henrique Miranda de
Paula e Wagner de Jesus Nascimento. 

Flauta doce, cravo e fagote barroco é uma 
formação bastante característica dos séculos 
XVII e XVIII. Marília Macedo, Stella Almeida e 
Luis Antonio Ramoska são músicos cameristas 
e solistas com uma trajetória reconhecida pelo 
trabalho em grupos como Camerata Barroca e 
Orquestra Barroca de São Paulo. No repertório 
do trio, peças de grandes mestres do Barroco. 
O grupo se dedica à diversidade da chamada 
Música Antiga em canzonas, sonatas e suítes.

O consagrado intérprete paulista sobe ao 
palco para mostrar seu mais recente trabalho 
“Templo da Gafi eira”. Se não bastasse a voz 
forte e gingada de Thobias, os músicos de 
primeira grandeza e excelentes dançarinos, o 
espetáculo traz um roteiro musical elaborado 
com zelo, para prestar homenagem aos grandes 
nomes da MPB, como Billy Blanco, Noel Rosa, 
Lamartine Babo e Paulo Vanzolini, além de nos 
envolver de boas histórias. 

Show inédito que oferece ao público a 
oportunidade de prestigiar o fruto da parceria 
entre os talentosos músicos, Chico César (violão 
e voz) e Zezo Ribeiro (violão), que gerou o 
álbum “Brincadeira”, lançado exclusivamente ao 
mercado europeu, se apresentam  juntamente 
ao percussionista Guello, que transborda em 
benefícios às belas composições.

Desde os anos 80, como solista no disco 
marcante da vanguarda paulistana — Clara 
Crocodilo, de Arrigo Barnabé — Vânia Bastos 
tem trilhado um caminho de sucesso. A 
cantora, acompanhada por André Bordinhon 
(violão aço e guitarra) e Ronaldo Rayol 
(violão nylon e voz) está lançando o projeto 
Nabocadolobo, álbum totalmente dedicado 
à obra de Edu Lobo, um dos maiores 
compositores brasileiros.  

Anelis foi integrante da DonaZica (com Andréia 
Dias, Iara Rennó, e outros integrantes), gravou 
com grandes nomes da MPB como Beto Villares 
e Zélia Duncan. Dedica-se à carreira solo desde 
2007. Atualmente apresenta o programa Manos 
e Minas, na TV Cultura. Em 2011, Anelis lança seu 
primeiro disco solo. Nos shows de lançamento 
deste disco, que saiu também em vinil, Anelis 
tem a companhia de Cris Scabello, Lelena 
Anhaia, Mau e Bruno Buarque para interpretar 
um repertório solto para olhares curiosos.

Cristina Braga e Roberto Menescal contam 
as histórias mais curiosas da Bossa Nova, o que 
ela provocou em países como Japão, Rússia, 
Polônia, Alemanha e EUA, seus intérpretes mais 
exóticos e sua passagem de um banquinho 
e um violão às formações sinfônicas, e um 
dia voltar, ao Rio de Janeiro após 50 anos e 
alcançar, um trio, com um banquinho, um 
violão...e uma harpa! Acompanhados por Ricardo 
Medeiros (contrabaixo) e Joca Moraes (bateria 
de Alfaia), desfi am detalhes interessantíssimos 
do movimento, entre tiradas bem humoradas e 
peças clássicas do gênero.

Bruno Cabral (saxofones), Eloá Gonçalves 
(piano e acordeom), Rafael Thomaz (violão 
e guitarra), Ricardo Lira (contrabaixo), Fábio 
Augustinis (bateria e percussão) refl etem sobre 
as fronteiras entre a música erudita e popular. 
Por meio de obras do repertório camerístico 
erudito para a formação de quinteto de música 
popular instrumental, o repertório traz Villa-
Lobos, Marlos Nobre, Debussy, Piazzolla, Ravel e 
Camargo Guarnieri, entre outros.

Orquestra de câmara mais importante do Canadá, 
a I Musici de Montreal, fundada em 1983, é 
referência pela alta qualidade na execução das 
obras de Haendel. O elogio da crítica ressalta a 
precisão, o virtuosismo e o alto nível do grupo, 
que já se apresentou em algumas das principais 
salas de concerto do mundo, como Lincoln 
Center, em Nova Iorque, e Palais de Beaux –Arts, 
em Bruxelas. Ao todo, foram 43 CDs gravados, 
distribuídos em 50 países. O regente, solista e 
diretor artístico do grupo I Musici de Montreal, 
Yuli Turovksy, atua regularmente como solista 
em importantes orquestras e sua discografi a é 
composta por mais de 80 discos.

Memória musical afetiva, esta é a matéria-
prima deste grupo que começou em 1990 
e vem cantando e encantando a cada nova 
apresentação. O trabalho mais recente está 
centrado num formato diferente, o de um show-
ofi cina, em que a platéia tem oportunidade de 
participar e relembrar canções de um passado 
que está vivo na memória coletiva. Muita 
cantoria e integração com o público, esta é 
receita de sucesso que os Trovadores Urbanos 
trazem ao palco.  

A pioneira banda cover brasileira sobe ao palco 
para reverenciar os Fab Four de Liverpool. 
Marcus Rampazzo (George Harrison), Ricardo 
Felício (Ringo Star), Fabio Colombini (John 
Lennon), Ricardo Júnior (Paul McCartney) e 
Edson Yokoo (teclados) tocam instrumentos da 
época e reproduzem a sonoridade das gravações 
originais da banda inglesa. As roupas e adereços 
são réplicas dos fi gurinos dos Beatles. O público 
faz uma viagem no tempo, relembrando todas as 
fases e canções que até hoje emocionam a todos. 

Marcelo Bratke & 
Camerata Brasil 
CINEMÚSICA - Villa-Lobos e o Brasil  

Trio Canzona
Outros Tempos

Thobias da Vai Vai
Templo da Gafi eira  

Chico César & 
Zezo Ribeiro
Brincadeira  

Vânia Bastos
Nabocadolobo  

Anelis
Sou suspeita estou sujeita 
não sou santa

Algaravia
Aproximação  

I Musici de Montreal
Série Internacional - Canadá

Cristina Braga 
& Roberto Menescal
Uma História Inusitada 
da Bossa Nova

Trovadores Urbanos
Cantando por Um Mundo Melhor

Beatles 4ever
O sonho não acabou 
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  Evento livre para todos os públicos

  Não recomendado para menores de 10 anos

  Não recomendado para menores de 12 anos

  Não recomendado para menores de 14 anos

  Não recomendado para menores de 16 anos

  Não recomendado para menores de 18 anos
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Teatro

Exposição

Literatura bate papo com os autores

 Ao fi nal da idade das trevas, acima da linha do Equador, homens 
desafi aram o mar tenebroso em busca de novos caminhos e nova 
terras — o paraíso. Abaixo da linha do Equador, se dançava até os 
corpos serem levados pelo vento, acima e além das grandes águas 
para uma terra sem males. Vieram padres, degredados e soldados. 
Na praia, a sua espera, xamãs e guerreiros. Dois povos de imaginários 
distintos engendram-se formando um mundo novo.

VITO
R DAM

IAN
E

Ca
rt

as
 d

o 
Pa

ra
ís

o
   

   
  B

oa
 C

om
pa

nh
ia

 | 
70

 m
in

A
do

ni
ra

n
   

   
  B

al
le

t S
ta

gi
um

 | 
55

 m
in

 
 

Sh
i-Z

en
, 7

 C
ui

as
   

   
  L

UM
E 

Te
at

ro
 | 

70
 m

in
  

20h
20
agosto

Oportunidade rara para conhecer o perfi l literário e pessoal de 
Hilda Hilst, escritora ímpar de lúcida irreverência, humor e crítica 
impiedosa das agruras humanas e sua comiseração pela fragilidade 
e desatinos próprios da espécie. A partir de sua obra — prosa, 
poesia e dramaturgia — e entrevistas, é levada ao palco a voz da 
poetiza, pensadora e contadora de histórias. O espetáculo é um 
mergulho nas inquietações da alma humana e nos universos físico, 
psíquico, erótico, metafísico, religioso e fi losófi co.
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Em meio ao caos de fi os, postes e 
prédios da cidade de São Paulo, a mostra 
apresenta novas leituras de formas e 
detalhes do cotidiano dessa grande 
metrópole. O olhar fotográfi co do artista, 
desconstroi as formas estabelecidas 
pelos homens, e compõe novas imagens 
abstratas e geométricas assumindo valores 
e signifi cados diferentes e despercebidos.
Quarta-feira a sábado, das 15 às 21 horas e aos 
domingos das 15 às 20 horas, exceto aos feriados.

Fruto de seis anos de pesquisa do fotógrafo, 
a exposição apresenta olhares sobre 
a cidade fl uminense, um dos destinos 
preferidos do Imperador D. Pedro II no 
século XIX, marcados por seu clima e 
sua arquitetura centenária. Neste ensaio, 
edifícios e monumentos registram o cuidado 
pela preservação e conservação de uma 
signifi cativa parte da história do Brasil.
Quarta-feira a sábado, das 15 às 21 horas e aos 
domingos das 15 às 20 horas, exceto aos feriados.
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19 agosto a 15 setembro

REGINALDO
 AZEVEDO

Adaptação livre de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-
-Exupéry. O protagonista retorna à Terra em busca de um amigo 
e encontra um príncipe afro-brasileiro, com ele, descobre o 
signifi cado de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 
Numa linguagem poética, José Possi Neto e Cisne Negro Cia. de 
Dança realizam o teatro-dança, onde a palavra é informação e os 
bailarinos atores-cantores comunicam, com graça e maestria, uma 
mensagem importante. D
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O Ballet Stagium sempre primou por desenvolver temas essencialmente brasileiros 
por acredita nos valores nacionais, na dignidade e na luta do povo brasileiro, no 
seu calor, nas suas crenças, nos seus ideais e conquistas e, sobretudo, na grande 
alma humana, repleta de histórias e acontecimentos. O espetáculo, estreado em 
2010, em comemoração ao centenário do artista Adoniran Barbosa, um ícone da 
música brasileira, conta, de forma brejeira e humorada, a história da cidade de São 
Paulo, seu progresso, suas difi culdades e suas mudanças.

Um espetáculo de quadros em movimento, sem palavras, com música 
variada e canções acústicas, unindo a elegância e o minimalismo do 
“Butoh-Ma” do coreógrafo japonês Tadashi Endo com a força impetuosa e a 
vitalidade deste renomado grupo teatral brasileiro do LUME. Os sete atores 
da companhia utilizam seus corpos como recipientes para contar uma versão 
particular do ciclo da vida. Por vezes dramática, outras vezes poética ou 
grotesca – do inocente começo até o espasmódico avanço da evolução, e 
culminando em uma visão apocalíptica, a tensão do espetáculo se desenrola 
entre o mundo natural e o humano. A estrutura aberta do espetáculo sugere 
mais do que mostra, desafi ando as narrativas tradicionais e convida cada 
espectador a ser um participante ativo na criação de sua própria dramaturgia 
nesta experiência teatral de refi nada técnica. 
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Direção: Décio Otero e Marika Gidali | Concepção, Coreografi a, Roteiro Musical: Décio Otero 
| Direção Teatral: Marika Gidali | Gravação Trilha Sonora: Marcelo Gidali Jannuzzi | Desenho 
de Luz: Décio Otero E Edgard Duprat | Montagem e Operação de Som e Luz: Edgard Duprat | 
Figurinos: Marcio Tadeu | Realização de Figurinos: Sebastiana Maria dos Santos | Professora: 
Àurea Ferreira, Décio Otero | In Memoriam Ricardo Ordoñez | Pianista: Vania Francelino | 
Coordenador de Palco: Marcos Palmeira e Marcos Veniciu | Produção: Marika Gidali, Marcos 
Palmeira e equipe | Captação: Hiperactiv | Fotografos: Arnaldo Torres e Emidio Luisi | Secretá-
rios: Alessandra Gidali Jannuzzi e José Luis dos Santos Oliveira | Elenco: Paula Perillo, Marcia 
Freire, Poti Ara Bolzan, Camila Lacerda, Catherine Kodama, Jessica Fadul, Amanda Santos, 
Edilson Ferreira, Marcos Palmeira, John Lennon, Marcos Veniciu Corrêa, Rafael Carrion, Edu-
ardo Mascheti, Daniel James e Flavio Coelho | Espetáculo realizado com o apoio do Governo 
de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura – Programa de Ação Cultural 2010.

Criação: LUME e Tadashi Endo | Atuação: Ana Cristina Colla, Carlos Simioni, Jesser de Souza, 
Naomi Silman, Raquel Scotti Hirson, Renato Ferracini e Ricardo Puccetti | Direção e coreogra-
fi a: Tadashi Endo | Iluminação, fi gurino, som: Tadashi Endo | Coordenação de Produção: Cyn-
thia Margareth | Produção Executiva: Dani Scopin

Direção geral e teatral / Roteiro e argumento: José Possi Neto | Elenco: Bailarinos da Cisne 
Negro Cia. de Dança | Artista convidada: Letícia Mamede (A Rosa) | Coreografi a: Dany 
Bittencourt | Composição e direção musical: Miguel Briamonte | Diálogos e letras das músicas: 
Eduardo Ruiz | Cenografi a: Jean-Pierre Tortil | Figurinos e adereços: Fábio Namatame | 
Desenho de luz: Wagner Freire | Preparação vocal: Andrezza Massei | Vídeo-cenário: Estúdio 
Bijari | Direção artística da Cisne Negro Cia. de Dança: Hulda Bittencourt 

Concepção e Atuação: Rosaly Papadopol | Direção: Ruy Cortez | Participação especial: Antonio 
Abujamra (voz em off de Apolônio, pai de Hilda Hilst) | Dramaturgia: Gaspar Guimarães | 
Coordenação de dramaturgia: José Antônio de Souza | Consultoria literária: José L. Mora Fuentes | 
Cenografi a: André Cortez | Figurino: Anne Cerrutti | Iluminação: Fábio Retti | Direção musical: Túnica 
| Música especialmente composta: Edson Tobinaga | Músicos: Daniel Collaneri,Tarcísio de Arruda 
Paes e Edson Tobinaga | Cenotécnico e adereçista – Cesar Rezende | Fotografi a: João Caldas | Vídeo, 
teaser e clip: Gustavo Haddad | Pesquisa: Rosaly Papadopol (colaboradores Gaspar Guimarães e 
Ruy Cortez) | Assessoria de imprensa: Adriana Monteiro | Produção Executiva: Camila Sartorelli 
e Franco Zampese | Técnico de luz: Ivan Fagundes l Técnico de som: João Alves e Lara Saito 
(assistente) l Realização: Samadhi Produções | Apoio cultural: Instituto Hilda Hilst.

Elenco: Alexandre Caetano, Eduardo Osório/Daves Otani, Gustavo Valezi e Moacir Ferraz 
| Direção: Verônica Fabrini | Direção musical e trilha sonora: Silas Oliveira | Preparador 
corporal: Rafael Barzagli Oliveira | Iluminação: Eduardo Albergaria | Figurino: Guilherme 
Guedes | Edição audiovisual: Gustavo Valezi | Produção: Cassiane Tomilhero e Erika Cunha | 
Realização: Boa Companhia

05 a 18 agosto

Considerado um dos maiores autores brasileiros 
da literatura fantástica na atualidade, André 
Vianco, por dois anos foi redator de uma rádio 
da capital paulista, primeiro escrevendo para 
programas humorísticos e depois para o
departamento de jornalismo. Em 1999, produziu 
1000 cópias de seu primeiro best-seller : Os 
Sete, que foi re-publicado em 2001 pela editora 
Novo Século. Com 13 livros publicados e 
mais de 50.000 exemplares vendidos, Vianco 
aborda temas sobrenaturais, mesclando 
suspense e terror, com histórias protagonizadas 
por vampiros, lobisomens e outros seres. 
Atualmente, está adaptando suas narrativas 
literárias para o cinema. 

André Vianco
Tema: suspense, terror e imaginário

19h

31
agosto

Com mais de 20 anos de carreira, cerca de um 
milhão de livros vendidos e mais de 80 títulos 
publicados. Nascida no bairro da Vila Zelina, 
zona leste de São Paulo, é licenciada em Língua 
Portuguesa e Literatura pela Faculdade de 
Filosofi a, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo. Começou escrever na adolescência, 
participando de grupos literários no colegial. 
Seu primeiro livro “Crescer é perigoso” 
publicado em 1986 recebeu o Prêmio 
Revelação no Concurso Mercedes-Benz de 
Literatura Juvenil (1988). Já seu livro “É preciso 
lutar!” além de receber o Prêmio Orígenes 
Lessa da Câmara Brasileira do Livro (1988) 
, foi selecionado para a Biblioteca infanto-
juvenil Internacional de Frankfurt na categoria 
de “exemplo cívico a ser seguido”. Recebeu 
também o Prêmio Jabuti na categoria literatura 
juvenil com “Eles não são anjos como eu”.

Marcia Kupstas
Tema: “Aventura de ler: literatura é arte de pré-requisito? 
Ou um bom livro salva a sua alma?
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agosto
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Nasceu em Marília (SP) e reside em Campinas 
(SP). Formada em Letras Vernáculas e Inglês, 
pela UNESP, lecionou na rede estadual de 
Campinas até 1995, quando decidiu dedicar-
se somente a literatura infantil e juvenil. Foi 
cronista do jornal “Correio Popular” e também 
assessora cultural na Delegacia de Cultura de 
Campinas. Em 1988, publicou os livros “Cara de 
pai”, “O sopão da Bruxaluca” e a “Tarta-luga”. 
Em 1989, recebeu da APCA o título de “Melhor 
autora em literatura infantil” com a obra “Mago 
Bitu Fadolento”. Já publicou mais de 150 
títulos de infantis, juvenis em português, inglês 
e espanhol. É autora de dicionário bilíngüe 
Português/Inglês, Inglês/Português em co-
autoria com Terrence Edward Hill e da coleção 
bilíngue “biclássicos”, pela Editora do Brasil.

Telma Guimarães
Tema: o processo de criação na literatura infantil e juvenil 

19h

17
agosto

Tema: O ciclo da vida
Conteúdo: contém cenas de nudez.

Tema: vida e obra da escritora brasileira Hilda Hilst
Conteúdo: pensamentos de natureza física, psíquica, erótica, metafísica, fi losófi ca e religiosa.

Livre para todos os públicos.

Livre para todos os públicos.

Tema: formação do povo brasileiro
Conteúdo: contém cenas de violência e nudez.


