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O Sesc – Serviço Social do Comércio – é uma instituição de caráter nacional, 
sem fins lucrativos, cuja ação é o resultado de um projeto cultural e educativo 
que traz, desde sua criação pelo empresariado da área do comércio, serviços 
e turismo há 70 anos, a marca da inovação e da transformação social. 
Desenvolve uma programação de educação não formal e permanente com  
a intenção de valorizar as pessoas, ao estimular o crescimento, a autonomia 
pessoal, a interação e o contato com diferentes modos de expressão e 
pensamento. Conta hoje com 37 unidades no estado de São Paulo, em sua 
maioria centros culturais e desportivos. 

Durante o ICSEMIS 2016, o Sesc desenvolverá a programação social no Sesc 
Santos, na Tenda da Praia e em outros espaços da cidade. 

Confira os detalhes e participe.

Sesc – Serviço Social do Comercio – is a nationwide, non profit institution, whose 
action is the outcome of a cultural and educational project which represents, since 
its creation by the entrepreneurs of commerce, services and tourism 70 years ago, 
the mark of innovation and social transformation. Sesc develops a non-formal and 
permanent educational program on cultural and sports activities with the purpose 
of valorizing people and to encourage personal growth, autonomy, interaction and 
contact with different modes of thought and expression. In the State of São Paulo, 
Sesc operates a network of 37 social facilities, the majority being cultural and  
sports centers.

During ICSEMIS 2016, Sesc is going to develop the social program at Sesc Santos, 
Beach Tent and other areas of the city. 

We hope to meet you there.
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 01/09 (QUINTA-FEIRA)    Thursday, september 1th

.  07H ÀS 19H30 | TENDA DA PRAIA
Inscrição prévia no estande do Sesc 
Práticas corporais | Clínicas e Recreação Esportiva  
7:00 a.m. - 7:30 p.m. | BEACH TENT
Pre-registration at Sesc stand
Corporal practices | Workshops and Sports Recreation 
 

.  08H ÀS 19H | MENDES CONVENTION
Estande do Sesc, informações e inscrições  
8:00 a.m. - 7:00 p.m. | MENDES CONVENTION CENTER
Sesc stand - information and registration 
 

.  10H ÀS 12H30 – 14H ÀS 16H30 | MENDES CONVENTION (SAÍDA)
AUDIOTUR FICCIONAL
Inscrição prévia no estande do Sesc 
Experiência sonora individual, na qual o participante - “audioturista”-  é protagonista 
em uma trama, com narrativa fictícia, imerso por meio de um fone de ouvido 
conectado a um MP3, e conduzido por um trajeto que percorre espaços históricos 
e turísticos da cidade. O roteiro é orientado passo a passo, tem 25 minutos 
ininterruptos, capacidade para 15 pessoas por período, e se inicia na Prefeitura 
Municipal, no centro da cidade. 
10:00 a.m. – 12:30 p.m.  and 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | Mendes Convention Center (exit)
FICTIONAL AUDIO TOUR
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 15 persons per session
Individual sound experience, in which the participant -”audio tourist”- will be the protagonist of 
a fictional narrative. Immersed in a sound track by a headset connected to MP3 the participant 
will be driven along historic and touristic sites of the city. The 25 minutes’ route will be guided 
step by step, starting at the City Hall in the city center.

.  14H | MENDES CONVENTION (SAÍDA)
VISITA A PROJETOS SOCIAIS: EMOÇÕES NO PAQUETÁ
Inscrição prévia no estande do Sesc. Capacidade: 15 pessoas
Atividade com a participação efetiva das comunidades que abrem suas portas para o 
desenvolvimento da cidadania e a inclusão sociocultural de crianças, jovens e suas 



famílias na reintegração do convívio social e fortalecimento da autoestima. As regiões 
da Vila Nova e do Paquetá, que outrora foram ocupadas pela burguesia santista, hoje 
abrigam famílias que vivem de forma precária e totalmente à margem da sociedade. 
Por intermédio da organização e articulação social, bem como de uma longa e 
árdua luta travada em prol da moradia, conseguiram o financiamento para a compra 
de um terreno, assim como para a construção de moradias. São edificações bem 
construídas, planejadas pela comunidade e com a participação de arquitetos, com 
área de lazer, boxes para comércio, espaço para separação de lixo e captação de água 
de chuva. 
2:00 p. m. | Mendes Convention Center (exit)
VISITING SOCIAL PROJECTS: EMOTIONS IN PAQUETÁ
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 15 persons
Activity with the effective participation of communities that open their doors to the 
development of citizenship and socio cultural inclusion of children, youth and their families 
in the reintegration of social conviviality and strengthening self-esteem. The regions of Vila 
Nova and Paquetá, that were once occupied by the santista bourgeoisie, today house families 
living precariously and completely on the margins of society. Through organization and social 
articulation, as well as a long and arduous struggle on behalf of the housing issue, they received 
the financing for the purchase of a plot of land, as well as for the construction of houses.  
The buildings are well constructed, planned by the community with the participation of 
architects and feature recreation area, stalls for commerce, space for waste separation and 
collection of rainwater.

.  20H | PONTO DE ENCONTRO: PORTARIA SOCIAL DO SESC SANTOS
INTERVENÇÃO ACROBÁTICA: RUDÁ: “UM SONHO REAL”
Aberto ao público
Intervenção de ginástica com acrobacias aéreas em trampolim, com o ginasta 
Gustavo Lobo, ex-integrante do Cirque du Soleil (duração: 30 min) 
8:00 p.m. | MEETING POINT: ENTRANCE GATE SESC SANTOS
ACROBATIC INTERVENTION: RUDÁ: ”A REAL DREAM”
Open to the public
Gymnastics intervention with aerobatics in springboard, with the Gymnast Gustavo Lobo, former 
member of Cirque du Soleil (duration: 30 min).



.  20H30 | COMEDORIA DO SESC 
ESPETÁCULO MUSICAL: PROJETO MISTURADA
Inscrição prévia no estande Sesc. Capacidade: 400 pessoas
O projeto foi idealizado pelos músicos santistas João Romualdo, Felipe Romano 
e Theo Cancello com intuito de visitar a obra do lendário grupo instrumental 
Quarteto Novo, formado nos anos 60 por Hermeto Pascoal, Airton Moreira, 
Heraldo do Monte e Theo de Barros. Neste tributo, os arranjos ganham força 
percussiva, com a inserção dos metais, que conferem um clima dançante a este 
aclamado repertório, em uma mistura única entre os ritmos nordestinos, o jazz 
e o flerte com a música caribenha (duração: 1h10) 
8:30 p.m. | COMEDORIA SESC 
MUSICAL SHOW: PROJETO MISTURADA
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 400 persons
The project was conceived by the santista musicians João Romualdo, Felipe Romano 
and Theo Cancello aiming to visit the work of the legendary instrumental group 
Quarteto Novo, formed in the 1960s by Hermeto Pascoal, Airton Moreira, Heraldo do 
Monte and Theo de Barros. In this tribute the arrangements have great percussion 
strength, with mixing of metals, which confer a dancing atmosphere to this acclaimed 
repertoire, in a unique blend of the northeastern rhythms, jazz and flirting with 
Caribbean music (duration: 1h10).



 02/09 (SEXTA-FEIRA)   Friday, september 2

.  07H ÀS 19H30 | TENDA DA PRAIA 
Inscrição prévia no estande do Sesc
Práticas corporais | Clínicas e Recreação Esportiva  
7:00 a.m. - 7:30 p.m. | BEACH TENT 
Pre-registration at Sesc stand 
Corporal practices | Workshops and Sports Recreation 

.  08H ÀS 19H | MENDES CONVENTION
Estande do Sesc, informações e inscrições  
8:00 a.m. - 7:00 p.m. | MENDES CONVENTION CENTER
Sesc stand - information and registration 

.  10H ÀS 12H30 – 14H ÀS 16H30 | MENDES CONVENTION 
AUDIOTUR FICCIONAL
Inscrição prévia no estande do Sesc
É uma experiência sonora individual, onde o participante - “audioturista”-   
é protagonista em uma trama, com narrativa fictícia, imerso por meio de  
um fone de ouvido conectado a um MP3, e conduzido por um trajeto que  
percorre espaços históricos e turísticos da cidade. O roteiro é orientado  
passo a passo, tem 25 minutos ininterruptos, capacidade para 15 pessoas por 
período, e se inicia na Prefeitura Municipal, no centro da cidade. 
10:00 a. m. – 12:30 p.m. and 2:00 p.m. – 4:30 p.m.  | MENDES CONVENTION CENTER (EXIT)
FICTIONAL AUDIO TOUR
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 15 persons per session
Individual sound experience, in which the participant -”audio tourist”- will be the protagonist of 
a fictional narrative. Immersed in a sound track by a headset connected to MP3 the participant 
will be driven along historic and touristic sites of the city. The 25 minutes’ route will be guided 
step by step, starting at the City Hall in the city center.



.  14H | MENDES CONVENTION (SAÍDA)
VISITA A PROJETOS SOCIAIS: ARTE NO DIQUE
Inscrição prévia no estande do Sesc. Capacidade: 15 pessoas
O Instituto Arte no Dique desenvolve um trabalho sociocultural com a população 
do Dique da Vila Gilda na Zona Noroeste de Santos, uma das regiões de maior 
vulnerabilidade social da cidade. Tem a missão de oferecer a oportunidade de 
transformação e desenvolvimento humano e social a crianças, adolescentes, jovens e 
adultos por meio da participação da comunidade em ações educativas, de geração de 
renda, meio ambiente e valorização da cultura popular da região. 
2:00 p.m. | MENDES CONVENTION CENTER (EXIT)
VISITING SOCIAL PROJECTS: ARTE NO DIQUE
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 15 persons 
The Instituto Arte no Dique develops a socio cultural work with the population of Dique da Vila 
Gilda in the North-West of Santos, one of the regions of greater social vulnerability in the city. The 
Instituto has the mission of providing transforming opportunities as well as human and social 
development of children, adolescents, young people and adults through community participation 
in educational, income improvement, environment activities and appreciation of popular culture in 
the region. 

.  20H | PONTO DE ENCONTRO: PORTARIA SOCIAL DO SESC SANTOS   
INTERVENÇÃO DE DANÇA E BMX: BOLERO DE 4
Aberto ao público
Com direção e concepção do dançarino Luiz Abreu e criação e interpretação do bailarino 
João Rafael, o espetáculo propõe um diálogo entre os princípios e elementos da dança 
contemporânea e as técnicas esportivas da BMX e dos esportes radicais, por meio da 
execução de movimentos artísticos e acrobacias sobre bicicletas. Realizando a dança ao 
som do tradicional “Bolero de Ravel”, composição orquestral clássica de Maurice Ravel, 
o bailarino cria uma coreografia própria à performance, a partir da qual surgem novas 
possibilidades de aplicação cênica da bicicleta (duração: 16 min)   
8:00 p.m. | MEETING POINT: ENTRANCE GATE SESC SANTOS
DANCE INTERVENTION AND BMX: BOLERO DE 4
Open to the public
With the direction and design of the dancer Luiz Abreu and the creation and interpretation 
of the ballet dancer João Rafael, the show proposes a dialogue between the principles and 
elements of contemporary dance and sports techniques of BMX and extreme sports, through the 
execution of artistic movements and maneuvers on bikes. Performing the dance with the sound 
of traditional “Ravel’s Bolero”, classical orchestral composition of Maurice Ravel, the dancer 
creates a choreography suitable to the performance, from which new possibilities of scenic bicycle 
application arise (duration: 16 min).



.  20H30 | COMEDORIA DO SESC 
ESPETÁCULO MUSICAL: RODA DE SAMBA DO OURO VERDE  
COM DIDI GOMES E MONIQUE DA ROCHA 
Inscrição prévia no estande do Sesc. Capacidade: 400 pessoas
O clube Ouro Verde, fundado em 1950, abriga a tradicional roda de samba e choro 
que é considerada a mais antiga da cidade de Santos. Nesse show, o tradicional 
grupo será acompanhado de duas das mais promissoras cantoras de região: Didi 
Gomes e Monique da Rocha (duração: 1h30)                                                                                                                   
8:30 p.m. | COMEDORIA SESC 
MUSICAL REVUE: RODA DE SAMBA OURO VERDE  
WITH DIDI GOMES AND MONIQUE DA ROCHA
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 400 persons
The Ouro Verde Club, founded in 1950, houses the traditional roda de samba and choro, 
considered to be the oldest in the city of Santos. In this show, the traditional group will  
be accompanied by two of the most promising singers of region: Didi Gomes and Monique  
da Rocha (duration: 1h30)



 03/09 (SÁBADO)   Saturday, september 3

.  07H ÀS 19H30 | TENDA DA PRAIA 
Inscrição prévia no estande do Sesc
Práticas corporais | Clínicas e Recreação Esportiva  
7:00 a.m. - 7:30 p.m. | BEACH TENT 
Pre-registration at Sesc stand 
Corporal practices | Workshops and Sports Recreation 

.  08H ÀS 19H | MENDES CONVENTION
Estande do Sesc, informações e inscrições  
8:00 a.m. - 7:00 p.m. | MENDES CONVENTION CENTER
Sesc stand - information and registration  

.  10H ÀS 12H30 – 14H ÀS 16H30 | MENDES CONVENTION (SAÍDA)  
AUDIOTUR FICCIONAL
Inscrição prévia no estande do Sesc
É uma experiência sonora individual, onde o participante - “audioturista”- é protagonista 
em uma trama, com narrativa fictícia, imerso por meio de um fone de ouvido conectado 
a um MP3, e conduzido por um trajeto que percorre espaços históricos e turísticos da 
cidade. O roteiro é orientado passo a passo, tem 25 minutos ininterruptos, capacidade 
para 15 pessoas por período, e se inicia na Prefeitura Municipal, no centro da cidade. 
10:00 a. m. – 12:30 p.m. and 2:00 p.m. – 4:30 p.m.  | MENDES CONVENTION CENTER (EXIT)
FICTIONAL AUDIO TOUR
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 15 persons per session
Individual sound experience, in which the participant -”audio tourist”- will be the protagonist of a 
fictional narrative. Immersed in a sound track by a headset connected to MP3 the participant will 
be driven along historic and touristic sites of the city. The 25 minutes’ route will be guided step by 
step, starting at the City Hall in the city center.

.  14H | MENDES CONVENTION (SAÍDA)
VISITA A PROJETOS SOCIAIS: HORTA “BONS FRUTOS” – INSTITUTO ELOS 
Inscrição prévia no estande do Sesc. Capacidade: 15 pessoas
A Horta “Bons Frutos” é um dos oito projetos selecionados no I Festival Comunidades 
Empreendedoras, com impacto social, ambiental, econômico e cultural nas 



comunidades. O projeto foi idealizado e realizado pela União da Comunidade, grupo 
formado pelos moradores do Caminho da União – Jardim São Manoel – Santos. 
2:00 p.m. | MENDES CONVENTION CENTER (EXIT)
VISITING SOCIAL PROJECTS: VEGETABLE GARDEN “BONS FRUTOS” – INSTITUTE ELOS 
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 15 persons
The vegetables’ garden “Bons Frutos” is one of the eight selected projects at the 1st 
Entrepreneurial Communities Festival, with social, environmental, economic and cultural impact 
within communities. The project was conceived and carried out by the União da Comunidade, a 
group formed by residents of the Caminho da União – Jardim São Manoel - Santos.

.  20H | COMEDORIA DO SESC 
INTERVENÇÃO CIRCENSE: CAFI OTTA
Inscrição prévia no estande do Sesc. Capacidade: 400 pessoas
A artista circense Cafi Otta, com quase 20 anos de experiência, já trabalhou com alguns 
dos mais importantes grupos do Brasil, como o Acrobático Fratelli, o Circodélico e a Nau 
de Ícaros. Especialista em malabares, monociclo e equilibrismo, é criador da companhia 
Namakaca, e alia a arte ao esporte, tendo já participado de maratonas e campeonatos 
mundiais em países como Cuba, Canadá e Alemanha (duração: 20min)  
8:00 p.m. | COMEDORIA SESC 
CIRCUS INTERVENTION: CAFI OTTA
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 400 persons
The circus artist Cafi Otta, with almost 20 years’ experience, has worked with some of the most 
important groups in Brazil, such as the Acrobático Fratelli, Circodélico and Nau de Ícaros. Expert 
in juggling, unicycle and balancing act, is the creator of the Namakaca company, and link art to 
sports, having already participated in marathons and World Championships in countries such as 
Cuba, Canada and Germany (duration: 20 min).

.  20H30 | COMEDORIA DO SESC 
ESPETÁCULO MUSICAL: SANDÁLIA DE PRATA
Inscrição prévia no estande Sesc. Capacidade: 400 pessoas
O samba é a coluna vertebral no esquema rítmico do grupo, em vertentes como o 
samba rock ou a gafieira, assim como uma diversidade de influências e sonoridades 
com acentos de latinidades, jazz, pegadas de soul music e blues (duração: 1h30) 
8:30 p.m. | COMEDORIA SESC 
MUSICAL SHOW: SANDÁLIA DE PRATA 
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 400 persons
Samba is the backbone in this group rhythmic scheme, in pieces such as samba rock or gafieira, 
as well as a diversity of influences and sounds with Latin accents, jazz, soul and blues (duration: 
1h30).



 04/09 (DOMINGO)   Sunday, september 4

.  07H ÀS 18H | TENDA DA PRAIA 
Práticas corporais | Clínicas e Recreação Esportiva  
7:00 a.m. – 6:00 p.m. | BEACH TENT 
Pre-registration at Sesc stand
Corporal practices | Workshops and Sports Recreation 

.  08H ÀS 18H | MENDES CONVENTION
Estande do Sesc, informações e inscrições  
8:00 a.m. - 6:00 p.m. | MENDES CONVENTION CENTER
Sesc stand - information and registration  

.  09H ÀS 12H  | TENDA DA PRAIA
ENDURO DE AVENTURA 
Inscrição prévia no estande do Sesc. Capacidade: 60 pessoas
Atividade de caminhada em percurso de aventura, que se desenvolve por 
diversos espaços da cidade, com orientação por meio de mapas, onde os 
participantes (em dupla ou trio) buscam a solução de problemas transpondo 
obstáculos em diversos trechos. 
9:00 a.m. – 12:00 p.m.  | BEACH TENT
ENDURO ADVENTURE
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 60 persons
Walking adventure activity from one place to another in several areas of the city, with 
guidance through maps, where participants (in duos or trios) seek troubleshooting over 
obstacles in some stretches.

.  10H ÀS 12H30 – 14H ÀS 16H30 | MENDES CONVENTION (SAÍDA)
AUDIOTUR FICCIONAL
Inscrição prévia no estande do Sesc
É uma experiência sonora individual, onde o participante - “audioturista”-   
é protagonista em uma trama, com narrativa fictícia, imerso por meio de um 
fone de ouvido conectado a um MP3, e conduzido por um trajeto que percorre 
espaços históricos e turísticos da cidade. O roteiro é orientado passo a passo, 
tem 25 minutos ininterruptos, capacidade para 15 pessoas por período, e se 
inicia na Prefeitura Municipal, no centro da cidade. 



10:00 a.m. – 12:30 p.m. and 02:00 p.m. – 4:30 p.m. | MENDES CONVENTION CENTER (EXIT)
FICTIONAL AUDIO TOUR 
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 15 persons per session
Individual sound experience, in which the participant -”audio tourist”- will be the 
protagonist of a fictional narrative. Immersed in a sound track by a headset connected 
to MP3 the participant will be driven along historic and touristic sites of the city. The 25 
minutes’ route will be guided step by step, starting at the City Hall in the city center.

.  12H | MENDES CONVENTION
INTERVENÇÃO HIP HOP: BATALHA DE BBOY COM DJ E B’ BOX E O GRUPO 
DYNAMIC BREAKERS 
Aberto ao público
Música e dança da cultura Hip Hop santista (duração: 20 min) 
12:00 p.m.  | MENDES CONVENTION CENTER
HIP HOP INTERVENTION: BATTLE OF BBOY WITH DJ AND B’ BOX AND THE GRUPO 
DYNAMIC BREAKERS 
Open to the public
Music and dance of santista Hip Hop culture (duration: 20 min).                
      

.  14H | MENDES CONVENTION (SAÍDA)   
ECOTURISMO: ILHA DIANA
Inscrição prévia no estande Sesc. Capacidade: 15 pessoas 
É um dos raros locais da Baixada Santista onde os traços da cultura caiçara 
ainda podem ser observados nas técnicas e artefatos utilizados na pesca e no 
domínio de recursos naturais como o bambu e a madeira que é materializado 
em objetos, utensílios e artefatos de uso rotineiro. Vamos conhecer parte dessa 
cultura, especialmente no cotidiano das pessoas, no modo como se organizam e 
vivem, formas de pescar e em artefatos, apresentada pelos próprios moradores 
da ilha durante caminhadas leves e percurso de barco.  
2:00 p.m. | MENDES CONVENTION CENTER (EXIT)   
ECOTOURISM: DIANA ISLAND
Pre-registration at Sesc stand. Capacity: 15 persons 
It is one of the rare places in Santos metropolitan area where the traces of the caiçara 
culture can still be observed in techniques and artifacts used in fishing and in the domain 
of natural resources like bamboo and wood that are materialized in objects, utensils and 
pieces of routine use. We will meet part of this culture, especially the people quotidian, 
the way they are organized and how they live and fish, their artifacts, all presented by the 
island community during light walking and boat route.



LOCAIS   
VENUES

1  .  Sesc Santos
Rua Conselheiro Ribas, 136, Aparecida

2  .  Tenda da Praia    
Beach Tent
Praia do Gonzaga, ao lado na Praça das Bandeiras 

3  .  Mendes Convention Center    
Avenida Francisco Glicério, 206

santos3

2

1

Programação sujeita a alterações.
Program subjected to changes.





Uma campanha para deixar o Brasil mais ativo
movebrasil.org.br

sescsp.org.br

Sesc Santos
Rua Conselheiro Ribas, 136
CEP 11040-900 Santos – SP
Tel.: 13 3278 9800


