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A atriz Cinthia Ven-
druscolo fala sobre 
os grandes benefícios 
do Sesc Prudente que 

por morar perto do local sem-
pre vai às apresentações. Ela 
afi rma que houve uma grande 
mudança na cena cultural da 
cidade e que criou-se também 
pouco a pouco um costume de 
freqüentar a unidade. 

“No começo do Sesc quem 
frequentava eram apenas as 
pessoas que moravam por 
perto, muitos alunos da Uni-
versidade Estadual Paulista 
(Unesp) e quem realmente 
gostava de um trabalho cul-
tural. Com o tempo, come-
çamos a ver famílias e novos 
rostos frequentando o local”, 
diz Cinthia.
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Cinthia Vendrusculo afi rma que Sesc trouxe grandes mudanças 

Carol Mendes
Jornal Palco Cultural 

O professor e procurador do 
Estado José Roberto Fernandes 
Castilho é freqüentador da uni-
dade do Sesc em Prudente. Ele 
diz que “o essencial é invisível 
para os olhos”, uma frase reti-
rada do livro “O pequeno prín-
cipe”, que segundo o professor 
remete a tudo que o Sesc faz. 

Ele conta que o mais im-
portante é a administração 
da cultura, muito mais que 
sua questão física e espacial. 
“Para mim, antes da implan-
tação do Sesc, o lado cultu-
ral da cidade funcionava de 
forma amadora e por isso de-
fendo a idéia de que o Sesc 
deveria ocupar o local onde é 
o Matarazzo”, diz. 

Para o professor, a chegada 
do Sesc mudou a plataforma 
cultural, pois com os folhetos 

Na Sapatilha

Pincel na Mão

Qual atividade e/ou 
apresentação de dança 
do Sesc você achou mais 

interessante?

O que você acredita 
que falta na área de 

artes plásticas no Sesc 
Prudente?

 Glauber Costa Silva, 22 anos, 
estudante – “O zuke, que é um 

estilo de dança pouco conhecido que 
aconteceu no Sesc no mês de julho e 

provavelmente volta em janeiro.”

Felipe Madureira, 24 anos, 
ator – “Gostei da ofi cina de dança 

de salão que ensinou a dançar o 
zuke, bolero e samba, fi z um mês 

de ofi cina.”

Tiago Munhoz, 31 anos, ator e 
palhaço – “As aulas de dança de 
salão que participei, vi também 

um espetáculo no César Cava 
no qual as pessoas trabalhavam 
muito a criatividade, uma coisa 
espetacular que eu nunca tinha 

visto, um ótimo trabalho.” 

Getúlio Alcantara Barbosa, 
45 anos, funcionário público – 

“Acho que falta um pouco porque 
o local não é muito adequado 
para exposição faltam adapta-

ções, mas é possível fazer.” 

mensais há uma previsão do 
que se tem durante o mês, tudo 
sempre muito planejado. 

“Eles não discriminam a arte. 
Uma vez fui a um show de cíta-
ra que foi incrível, eu já ouvia 
em casa os CDs deste músico 
chamado Alberto Marci Cano, 
e ele conseguiu fazer um show 

Lucas Amaral Martins, 18 
anos, estudante – “Aqui no Sesc 

é complexo, pois é feito um 
trabalho diferenciado, outro dia 
vi uma exposição mas de fotos. 

No Paraná não tem isso, mas aqui 
nunca vi uma grande exposição 

de artes.”

Luis Gustavo Freitas, 22, 
geógrafo – “Acho que sempre 
falta, no Sesc é pouco para o 

que a gente precisa, fi ca falha 
essa cultura, já vi exposição mas 

poucas então falta algo.”

Ela afi rma que por ter uma 
programação fi xa semanal aos 
sábados e aos domingos com 
apresentações de graça, aulas e 
outros eventos as pessoas pas-
sam a olhar para esse meio. “Um 
dia um pai vira e fala vamos ao 
Sesc e vão com a família, gostam 
do vêem e então começam a fre-
qüentar”, fala a atriz. 

Para ela, o trabalho desenvol-
vido não só dentro da unidade, 
mas como também o apoio com 
a Secretaria de Cultura com 
eventos como Fentepp, Vira-
da Cultural e Semana do Livro 
também dão incentivo à  para 
a população da cidade. 

“Hoje podemos ver que em 
todos os pontos tem ações 
culturais acontecendo o que 

José Castilho fala sobre a importância do Sesc para Prudente

antes era muito difícil e raro. 
O Sesc possibilitou esse im-
pulso e força na área cultural 
de forma intensa”, explica. 
Ela ainda continua, “já se 
sabe que todo sábado às 16h 
tem um show de graça e aos 
domingos às 15h, tem uma 
apresentação teatral e isso 
leva ao costume de sempre 
freqüentar o local esperando 
novas atrações, que são sem-
pre de boa qualidade”. 

Para Cinthia, o Sesc trou-
xe uma verdadeira reviravol-
ta na cidade que graças a 
isso toda parte que envolve 
cultura tem ganhado força, 
o que é muito bom para os 
artistas locais e para todo 
mundo que pode aproveitar 

toda essa oportunidade com 
grandes nomes, pessoas de 
diversos lugares e consumir 
essa cultura para crescimento 
intelectual. “Para mim o Sesc 
foi uma grande inovação em 
Prudente”, conclui. 

maravilhoso tocando junto com 
outro músicos sons como o de 
Jimi Hendrix”, conta. 

Castilho explica que a cida-
de de Prudente não tinha o 
hábito das atividades pois não 
tinha uma rotina.  

“A única queixa é a falta 
de espaço físico adequado, 

por isso sou a favor de que a 
unidade seja transferida para 
onde é o Matarazzo pois acre-
dito que eles têm muito mais 
capacidade para administrar 
o local, mas sem dúvida o in-
visível, que é a qualidade de 
atividades que o Sesc trouxe, 
mudou a cidade”, conclui.

Foto: Carol Mendes
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Castilho questiona 
estrutura e elogia 

programação cultural

Ofi cina de circo realizada na 
área de convivência
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SESC PRUDENTE ABRE
PORTAS EM 2007

DANÇA CONQUISTA
PRUDENTINOS

FENTEPP E VIRADA CULTURAL
REÚNEM GRANDE PÚBLICO

ATRIZ FALA SOBRE 
BENEFÍCIOS DO SESC

Sesc amplia atividade cultural

Atividades gratuitas durante 
todo o mês fazem do Sesc 
Thermas de Presidente Pru-
dente um dos principais pon-

tos culturais da cidade. 
Localizado no Jardim da Rosas, desde 

junho de 2007, a unidade traz grandes 
nomes da música brasileira, além de 
grandes espetáculos infantis realizados 
na área de convivência. 
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Em dois anos a unidade oferece espetáculos, ofi cinas e workshops em Presidente Prudente

Maria Rita, estrela da MPB,
encanta prudentinos

Teatro infantil é apresentado 
todo domingo
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* Adernil de Souza
escreve no Portal Uniol e é publi-
sher e editor do Jornal Conexão - 

Caiabu, Indiana & Martinópolis 

Presidente Prudente 
nunca esteve tão bem 
servido culturalmente 
como agora. A cida-

de que já era efervescente na 
área, fi cou ainda mais rica com 
a inauguração há dois anos da 
unidade do Sesc no mesmo imó-
vel onde funcionava as Thermas 
de Águas Quentes. Mas, não só 
o município ganha com a insti-
tuição, mas toda a região. 

A chegada do Sesc veio se 
somar a eventos que já colo-
cavam o município no mesmo 
patamar de outras desenvol-
vidas culturalmente, como o 
Festival Nacional de Teatro 
de Presidente Prudente (Fen-
tepp) e a espaços voltados 
para área como o Centro Cul-
tural Matarazzo. Veio, ainda, 
ser mais uma opção para uma 
cidade já cosmopolita, que 
também reverencia seus cow-
boys e cowgirls ao promover 
shows em suas festas de peão 
de boiadeiro.  

O Sesc Thermas, hoje, alia la-
zer com suas águas relaxantes e 
medicinais com atrações artís-
ticas de alta qualidade que ali 
acontecem durante o ano todo. 

Além de atividades formati-
vas como workshops, cursos e 
exposições, o Sesc Thermas tem 
sediado shows com grandes ex-
pressões da Música Popular Bra-
sileira (MPB) e do pop rock. 

Por meio do Sesc, já pas-
saram pela cidade artistas do 
nível de Lenine, Paula Toller, 
Celso Viáfora, Elza Soares, 
Francis Hime, Zélia Duncan, 
João Bosco, entre outros. 
Além de artistas que não fre-
qüentam a mídia, mas nem 
por isso são menos talento-
sos que aqueles conhecidos 
nacionalmente.

Com isso, seria injusto al-
guém reclamar que em Presi-
dente Prudente não tem opção. 
Basta sair de casa e escolher o 
cardápio cultural. 

Q uem diria que a ca-
pital do Oeste Pau-
lista se tornaria um 
grande pólo cultural 

em constante evolução. De 
alguns anos para o interes-
se da população em promo-
ver atividades culturais vem 
crescendo com grande força 
com a implantação do Sesc 
em 2007. 

Espetáculos teatrais e shows 
rock’n roll e música popular a 
instituição se mantém presen-
te e fi rme com diversas ativi-
dades realizadas mensalmen-
te. O interessante é a grande 
preocupação social na qual 
torna-se acessível a toda po-
pulação. São espetáculos te-
atrais, shows, apresentações 
de dança, exposições de qua-
dro, aulas, cursos, workshops, 
atendimento à saúde da ter-
ceira idade, esportes com au-
las dos mais variados estilos, 
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cuidado com o ambiente e 
promoção ao turismo. 

Os valores sociais que o 
Sesc reuniu na cidade foram 
imensos e em dois anos con-
seguiram ajudar na evolução 
cultural do município criando 
novos públicos, que hoje têm 
o hábito de praticar e assistir 
pelo menos uma vez ao mês 
uma atividade. 

Grandes festivais também 
se aliaram à unidade do Sesc 
e ganharam força por meio do 
bom investimento e vontade 
de transformar a cultura em 
necessidade de vida. 

Espera-se que com o passar 
dos anos este novo público 
tenha aumentado e que a 
cidade torne-se um dos prin-
cipais pólos culturais do es-
tado. Por enquanto o prazer 
está em acompanhar passo a 
passo cada apresentação que 
fi ca na história da cultura de 

Presidente Prudente. 
A forma como a cultura se 

espalhou atingiu todas as ca-
madas sociais, qualquer pes-
soa tem acesso ao Sesc. 

O trabalho com a terceira 
idade tem sido um dos mais 
valorizados dentro da ativi-
dade social. Com piscinas 
térmicas e aulas de hidrogi-
nástica o Sesc garante não 
só a saúde mental de seus 
frequentadores mas também 
a saúde física. 

Muito bem estruturado com 
área de atividades de entrete-
nimento, lazer e uma acade-
mia os sócios da unidade têm  
ocupação para toda semana. 

Além dos cursos internos o 
Sesc apóia grandes enventos 
como o Fentepp e a Virada 
Cultural que trazem não só 
para um local, mas para todos 
os pontos da cidade muita 
culta e diversão. 

Carol Mendes, 
editora do Jornal Palco Cultural

A escolha existe, basta 
abrir os olhos. Pois 
o Sesc chegou em 
Presidente Prudente 

e com ele trouxe mudanças 
drásticas no campo da cultu-
ra. Eventos artísticos trazem 

Antes um local ‘quase’ 
abandonado, hoje ha-
bitado por atividades 
físicas e muitas ações 

de cultura. Assim é o Sesc Ther-
mas, inaugurado em junho de 
2007. Sua contribuição à cidade 
é quase incalculável.

Todas as faixas etárias são 
lembradas com atividades que 
divertem, educam e desenvol-
vem o ser humano. Não apenas 
por ações, mas o próprio am-
biente é acolhedor, o que pro-
porciona um bem estar. 

E pensar que algumas pesso-
as não queriam a instalação de 
uma unidade em Prudente. Como 
teríamos ações de grande porte 
a preços acessíveis? Como vería-
mos o Caetano descendo do palco 
instalado no Ginásio de Esportes 
cantando para o público? Como 
participaríamos das ofi cinas e 
entreteríamos as crianças com 
peças de teatro todos os fi nais 
de semana?

São indagações que não preci-
sam de respostas, basta contem-
plar a quantidade de benefícios 
que temos com uma unidade tão 
próxima. Hoje um ponto turístico 
da cidade, mas que encanta não 
somente os visitantes, mas prin-
cipalmente os prudentinos que 
desfrutam desta oportunidade. 

Carolina Mussolini, 
editora de cultura do jornal 

Oeste Notícias

Sesc Thermas, 
benefícios 
incalculáveis

Mudança que veio para o bem cultural

Sesc deixa 
Prudente rica 
culturalmente 

Os grandes passos

artistas de todo Brasil 
A unidade de Prudente traz 

aos sábados shows de grande 
porte completamente acessíveis 
e gratuitos. A necessidade que o 
município tinha em relação às 
atividades culturais era imensa. 
Claro que foi grande ganho para 
toda população inclusive seus 
artistas. Saber que todos os sá-
bados e domingos tem algo de 
qualidade sendo apresentado no 
antigo Thermas, cria novos há-
bitos em muitas pessoas, além 
disso um incentivo porque além 
de divertido é enriquecedor. 

Zeca Baleiro, Maria Rita, Cae-
tano Veloso, Lenine e Frejat são 
apenas alguns dos nomes im-
portantes nomes da música na-
cional que vieram até Prudente 
mostrar seu trabalho à pessoas 
que talvez nunca teriam a chan-
ce de ver pessoalmente. 

Além disso, a diversidade cul-
tural que estas apresentações 
proporcionam são de extrema 
importância. Para os artistas lo-
cais é um incentivo a não desis-
tir da área artística e terem uma 
esperança de seguir carreira, e 
não só pra eles mas para os as-

pirantes à arte. 
Os domingos saem das rotinas 

musicais e entram no universo 
teatral, com histórias infantis 
para toda família. Muito mais que 
entretenimento o foco volta-se 
para diversos lados, como educar, 
informar e reunir a família para 
consumir cultura teatral. 

Por mais que se sinta a falta 
dos teatros adultos e alternati-
vos, trabalhar com crianças é 
um incentivo à elas se apaixo-
narem pela arte e é isso que faz 
do Sesc um grande centro pul-
verizador de cultura. 

Palco Cultural Colaboração:
Carolina Mussolini, jornalista
Adernil de Souza, jornalista
André Barbosa, jornalista
SESC Thermas de Presidente 
Prudente

Carol Mendes 
Jornal Palco Cultural 

O Festival Nacional de Teatro 
de Presidente Prudente (Fente-
pp) acontece há 16 anos e nos 
últimos três anos fez parceria 
com o Serviço Social do Co-
mércio (Sesc). De início esta 
parceria era feita com a cidade 
de Birigui que apoiava o fes-
tival. De acordo com Denílson 
Biguete, diretor de teatro, não 
existia uma atuação efetiva do 
Sesc com o pensar do Fentepp, 
eles apenas acreditavam no 
evento, destinavam uma verba 
e participavam da abertura e do 

Carol Mendes
Jornal Palco Cultural 

A chegada do Sesc em 
Prudente teve uma im-
portância muito grande 
pela função do compro-

misso cultural que o Sesc exerce 
não só na capital mas agora 
em várias cidades do país. Para 
Lincon César, produtor cultu-
ral, a Virada Cultural, que agora 
acontece em algumas cidades do 
interior e na capital. 

É um projeto feito para durar 
anos, por conta da possibilidade 
do Sesc proporcionar aos mora-
dores do interior que não tem 
acesso à apresentações em gran-
des centros, uma possibilidade. 
“A chegada do Sesc foi de gran-
de valor por proporcionar estes 
eventos na cidade em especial 
a Virada Cultural proporcionar a 
Prudente e outras cidades que 
não estão na rota de grandes 
show, espetáculos, de dança, te-

encerramento. 
Já nos últimos três anos, com 

a unidade na cidade, essa atu-
ação tem se tornado cada vez 
mais forte. “Mudou muito o 
Festival com 60 anos de histó-
ria que o Sesc tem na produção 
de eventos e na realização de 
grandes festivais pelo Brasil, 
também com festivais interna-
cionais”, explica Biguete. 

Além do apoio, existe uma 
equipe que trabalha direta-
mente no Festival com duas 
pessoas que selecionam e mon-
tam a grade de programação e 
pensam o conceito do que é o 
Fentepp. Biguete explica que 

Virada Cultural Paulista 
proporciona grandes shows
Em parceria com o Governo do 
Estado o Sesc traz à população 
cultura gratuita em diversos 
locais da cidade

Investimento do Sesc incentiva teatro em Prudente

todas essas ações são pensan-
do no futuro de como o Festi-
val estará nos próximos anos. 

“O Sesc tem participado ati-
vamente de todas as etapas do 
Festival, tem uma inteligência 
por terem conhecimento pro-
fundo na área acabam interfe-
rindo e que grande parte dos 
espetáculos, provavelmente os 
melhores já passam pelo Sesc”, 
explica o diretor. 

Para ele, o Sesc Nacional tem 
uma infl uência muito grande e 
que chega a ser reconhecido 
como o novo “Ministério da 
Cultura” do país, que funcione. 

Outro ponto positivo é o 

orçamento que a instituição 
possui e também o trabalho 
de planejamento, que segundo 
Biguete, é fundamental para o 
Fentepp e através destas ativi-
dades tem dado certo. 

“Todos esses fatores fi zeram 
com que o Festival crescesse 
muito, não só pela inteligên-
cia ao planejar mas também 
pela injeção fi nanceira, o que 
prova que eles acreditam no 
evento, o  quanto o evento 
é esperado na cidade e tem 
sido uma grande parceria ter 
o Sesc incentivando a cultura 
junto à Secretaria Municipal 
de Cultura”, conclui. 

em parceria com o Sesc, como 
Fentepp, e não só a Virada, a vin-
da da orquestra de São Paulo e 
ofi cinas de poesia que o Sesc leva 
o pessoal para um sarau que faz 
parte da semana do livro, entre 
outros eventos”, diz. 

César acrescenta que em 2009 
participou trazendo para a vira-
da o show das bandas CPM 22, 
14 Bis que foi a grande atração 
e muito interessante ter este 
contato. “Muito bom participar 
de eventos grandiosos como 
esses que proporcionam  à ci-
dade e à população e aqueles 
que não têm condições de ouvir 
coisas que fi caram e marcaram, 
não só o que está na mídia. En-
tão, essa parceria com o Sesc é 
de grande valor”, conclui. 

atro e com a chegada do Sesc foi 
de grande repercussão”, explica. 

Durante a Virada a prefeitu-
ra cede espaços para apresen-
tações. Este é um projeto do 
Governo do Estado com o Sesc, 
nesta parceria para a Virada Cul-
tural no interior conta com o 
apoio da Secretaria de Cultura 
que cede os espaços para essas 
apresentações. 

“Tenho tido muito prazer em 
trabalhar nos eventos culturais 

Fotos: Carol Mendes
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A parceria entre a unidade e a Secretaria de Cultura tem feito o 
Festival crescer a cada ano com os melhores grupos teatrais

Todos esses 
fatores fi zeram 

com que o Festival 
crescesse muito

7DEZEMBRO 2009     Palco Cultural

EVENTOS

Evento atrai todo 
tipo de público

Espetáculo Mal Secreto supera expectativa 
de público no Fentepp de 2008



Cursos de Hip Hop
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EXPRESSÃO CORPORAL

Carol Mendes
Jornal Palco Cultural 

Além dos grandes shows 
e apresentações tea-
trais, o Sesc também 
trabalha com espe-

táculos e aulas de dança dos 
mais diversos tipos. Na uni-
dade de Presidente Prudente 
são disponibilizadas aulas de 
dança de salão e ritmo e ex-
pressão durante a semana. Ao 
longo dos meses workshops e 
cursos também fi cam à dis-
posição da sociedade. Para 
Leonardo Ferreira, que é pro-
dutor cultural e professor de 
hip-hop em Prudente, o Sesc 

Com muitas aulas, apresentações e workshops, alunos e espectadores passam a se 
interessar pela arte da interpretação corporal e os mais diferentes tipos de dança

traz uma oportunidade muito 
grande em toda área cultural 
e também no trabalho com a 
3ª idade. Ele foi convidado 
para realizar na unidade de 
Prudente o projeto Urbanos, 
com trabalho de dança de rua 
com batalha de bboys e apre-
sentações com o grupo “Ruas 
de Fogo” e o projeto verão no 
qual há uma participação do 
grupo com a unidade.

“O Sesc faz bem para a popu-
lação carente, e a diversidade 
que o Sesc proporciona na área 
de dança tem sido de ótimo 
proveito, pois não deixam a 
desejar”, explica Ferreira. 

Para a professora de dança 

O principal trabalho na área 
de artes foca-se em pequenas 
exposições e muitas ofi cinas 
e workshops voltados para a 
terceira idade. De acordo com 
o artista plástico Roberto 
Bertoncini, o forte do Sesc 
Prudente não são as artes 
plásticas. “Eu acho inclusive 
que falha muito, você vê em 
São Paulo projetos fantás-
ticos que não chegam aqui, 
essa área é a parte mais fraca 
do Sesc”, explica. 

Ele fala que não existe ne-
nhuma programação que o 
convença de ir para ver artes 
plásticas. Para Bertô, o tra-
balho feito com a música e 
com o teatro é impecável e 

Dança de Salão 

Dança do Ventre

De acordo com Aline Uehara, profes-

sora de educação física e responsável 

pela dança de salão no Sesc junto a 

seu marido Élson Uehara, explica que 

o intuito da dança de salão é resgatar o 

cavalheirismo, do cuidado do homem 

com a mulher. 

“Um ponto muito importante nas 

aulas de dança é que os alunos apren-

dem variados estilos de dança nas 

turmas da noite temos quase 100% 

de vagas preenchidas e nas turmas da 

tarde 70% e isso fez com que os alunos 

buscassem cada vez mais o conheci-

mento sobre a dança, o que é muito 

importante”, conta Aline. 

Serviço – Para quem quer participar 

das aulas é preciso fazer uma matrícula 

no Sesc, verifi car a disponibilidade de 

vagas e pagar a mensalidade de R$ 5,00 

(comerciários); R$ 7,50 (Matrícula de in-

tuito social) e R$ 15,00 (usuário). 

A professoa de dança do ventre 

Shaia Zurah ministrou um curso de 

dança do ventre para iniciantes no 

primeiro semestre de 2009 no qual 

contou com cerca de 50 alunas de 

todas as idades. “Essa interação que 

o Sesc proporciona entre as pessoas é 

um dos pontos mais importantes de 

atuação da unidade”, afi rma. 

Dança mostra suas variedades 
na unidade do Sesc da cidade

Bertô fala sobre falta de incentivo nas artes

que o mesmo poderia acon-
tecer com as artes. “Hoje em 
dia temos experiências muito 
legais na área de artes plás-
ticas, não vejo a mesma se-
riedade que o Sesc tem nas 

do ventre Shaia Zurah, o Sesc 
é uma das entidades que mais 
apoiam a dança e sempre traz 
artistas diferentes para a cida-
de. “Por não cobrar ingressos 
ou eles serem de preços acessí-
veis, consegue abrir as portas 
para todas as classes sociais, 
atraindo assim todo tipo de 
público”, explica Shaia. 

Uma vez por semana o Sesc 
proporciona aos seus frequen-
tadores aulas de dança de sa-
lão e ritmo e expressão e no 
fi nal do ano podem participar 
do festival de dança que ocorre 
no Sesc Verão, explica a pro-
fessora de dança Aline Uehara, 
formada em educação física e 

outras áreas em relação as 
artes plásticas, nem o mesmo 
peso”, conta o artista.

Segundo o artista, o Sesc 
teria condições de trazer as 
exposições que tem em São 
Paulo para dentro da cidade 
e que deixa toda a desejar. O 
núcleo de inclusão e trabalho 
com a terceira idade é muito 
forte, isso é bastante interes-
sante. “Não precisa ser uma 
arte de vanguarda pra ser 
arte, é uma atividade artísti-
ca, mas ela aparece com um 
peso que não tem tanto aqui, 
se quer na estrutura aqui no 
Sesc não temos um espaço 
específi co para exposição de 
artes plásticas”, explica. 

Bertô diz que as artes plás-
ticas não é só exposição mas 
também por formação estéti-
ca de público, é o trabalho de 
difusão e de formação. O pú-
blico precisa ter consciência 
histórica e da estética.

De acordo com a assessora 
de imprensa do Sesc, Bruna 
Oliveira, a dificuldade é que 
a unidade ainda não possui 
um espaço físico adequado 
para expor obras de arte. 
“Além do espaço, depende 
muito da programação cultu-
ral do mês. Mas com o novo 
projeto de reforma do Sesc 
pretendemos atender igual-
mente todas as áreas cultu-
rais”, afirma Bruna.

que trabalha na unidade do 
Sesc Thermas. 

São diversas apresentações 
com os estilos mais variados, 
desde o ballet clássico à espe-
táculos contemporâneos, dis-
ponível à toda sociedade. 

Free Style – Conjuga a antiga dança de rua (old school) com a nova (new school).

Lookin – Uma dança criada na Califórnia na qual imita sempre um palhaço dançando 

ou algum tipo de situação engraçada. 

Popping- Uma dança de contração muscular com variação e ondas (waves) pelo corpo, 

imitando ou não um robô. 

Bboy- A dança que conjuga membros inferiores e superiores com acrobacias no chão. 

Aulas de dança de salão reúnem
turmas de todas as idades

Ballet contemporâneo ilumina o 
palco da unidade do Sesc

Fotos: Cedida pelo Sesc

Foto: Cedida
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ACONTECE

Sesc Thermas de Presidente Prudente

Fala aí!

SESC Thermas ganha espaço 
e faz sucesso em Prudente

• Marcos Vinícius Rodrigues, 
26 anos, estagiário de educação 
física -  “Sim, trazendo a 
diversifi cação cultural que não 
tinha com atividades musicais, 
teatrais e esportivas.”

Você acredita que o Sesc tem contribuído para a 

evolução cultural da cidade? De que maneira?

• Juliana Cristina Gense, 
32, professora universitária 
– "Acho que sim, porque tem 
muitas atividades com teatro 
e música, coisa que não tinha 
antes”

• Solange Ramos, 42 anos, 
dentista – “Sim, com as atividades 

de dança, shows, ofi cinas 
literárias, artesanato, etc.”

• Bianca Santos da Silva, 26 
anos, servidora pública federal – 
“Sim, com os shows e atividades 
que sempre visam a melhoria da 
qualidade de vida e também o 
preço acessível.”

• Mari dos Santos, 53 anos, 
aposentada – “Sim, muito. Chamando 

as pessoas para os eventos, aulas e 
apresentações em um ambiente bem 

agradável e estruturado.”

Caroline Mendes
Jornal Palco Cultural 

‘O Thermas de Pru-
dente não satis-
fazia mais a popu-
lação e o Serviço 

Social do Comércio (Sesc) não 
era uma prioridade”, diz Fabio 
Nougueira, secretário de Cul-
tura de Presidente Prudente, 
e da não prioridade surgiu a 
oportunidade. De acordo com o 
secretário, o Thermas tinha um 
gasto de mais 400 mil reais ao 
ano e aí surgiu a idéia de trazer 
o Sesc para a cidade. 

“Através da intervenção de 
autoridades locais e com o 
apoio do Sincomercio (Sin-
dicato do Comércio Varejista 
de Presidente Prudente), foi 
instalado no dia 16 de junho 
de 2007 o Sesc Thermas”, 
fala a assessoria de imprensa 
da unidade. 

De acordo com Nougueira, 
o Thermas precisava de um 
grande investimento que a 
secretaria de cultura não te-
ria condições de manter, e 
a população reclamava. Por 
sempre ser frequentador do 
Sesc em outras cidades como 
São Paulo, Rio Preto e Bauru, 
foi sugerido trazer o Sesc para 
Prudente. “Se conseguir óti-
mo”, foi o que disse Agripino 
Lima, na época. 

Seguindo até São Paulo foi 
feita a proposta da instalação 
da unidade do Sesc com a do-
ação de um espaço, no qual o 
Thermas foi apresentado.  

Foi designada uma equipe 
para vir a Prudente, analisar 
o espaço. Eram engenheiros, 
arquitetos e produtores de 
eventos que trabalharam em 
torno de um ano. E paralela à 
existência do local físico na 
cidade já existia uma parce-
ria na qual começaram a ter 
mais shows e apresentações 
por Prudente. 

Implantada em junho de 2007 a unidade traz para a cidade muita cultura, lazer, pro-
gramas de saúde e entretenimento com atividades, shows e apresentações teatrais

“Os eventos aconteciam para 
que as pessoas entendessem o 
Sesc. Começamos ter apresen-
tações de shows, teatro antes 
da existência do local. E foi 
dado então o processo de im-
plantação do Sesc na cidade”, 
explica Nougueira. 

Mas nada era tão fácil e 
simples, os problemas ainda 
estavam por vir, começando 
pelas pessoas da terceira ida-
de que acreditavam que per-
deriam seu espaço. “O Sesc se 
comprometeu a manter o tra-
balho com a terceira idade, o 
que não seria estranho, pois 
já existe este trabalho com os 

“A unidade surge em Pruden-
te em meio ao boom cultural 
que a cidade começava a so-
frer”, explica Fabio Nougueira 
secretário municipal de Cultu-
ra. Ele conta que as próprias 
faculdades e universidades já 
estavam criando atividades 
culturais dentro delas. O Fes-
tival Nacional de Teatro já era 
grandioso, o início do projeto 
do Matarazzo que é um dos 
maiores centros culturais do 
país e aí o Sesc chega em um 
momento oportuno.  

Segundo a assessoria de im-

•  Área do terreno: 36.909,14 m2

•  Área construída coberta: 2.123,38 m2

•  Conjunto aquático com 3 piscinas de água quente natural

• Quadra poliesportiva externa descoberta

• Sala para ginástica, dança e práticas alternativas como alongamento e yoga

• Internet livre com 11 computadores

• Pista de caminhada (1.000 metros linear)

• Quiosque para atividades artísticas e culturais

• Espaço brincar

• Área para convivência, espaço de leitura e jogos

• Sala de ofi cinas

• Cafeteria

• Central de atendimento

• Loja Sesc

• Estacionamento com 20 vagas.

prensa do Sesc, o programa 
de ações artísticas tem como 
objetivo contemplar as neces-
sidades e os desejos culturais 
dos públicos por meio das ma-
nifestações artísticas. 

Durante os dois últimos anos 
o Sesc tem evoluído para melho-
ria cultural, por conseguir trazer 
grandes nomes para a cidade por 
ter poder aquisitivo e legalidade 
que dá a possibilidade de trazer 
muitos artistas de qualidade, 
coisa que a prefeitura não pode-
ria. “Agora é comum uma vez ao 
mês um grande show ser apre-

sentado na cidade, caso contrá-
rio, com difi culdade a população 
teria nomes como Zeca Baleiro, 
Elza Soares, Caetano Velozo, Fre-
jat, Cacá Carvalho e Lenine por 
exemplo”, afi rma o secretário. 

Para a assessoria de imprensa 
do Sesc, a programação cultural 
ofereceu na cidade de Presiden-
te Prudente um vasto leque de 
opções entre artes cênicas, mu-
sicais, expressões corporais, li-
terária e artes plásticas, o Sesc 
realiza todos aos sábados e do-
mingos apresentações musicais 
e teatrais, gratuitamente.

Cultura prudentina se fortalece com o Sesc

idosos dentro de outras uni-
dades”, conta Nougueira. 

De acordo com o secretário 
houve um processo bem demo-
crático com assembléias, pa-
lestras e discussão sobre trazer 
ou não a unidade para Pruden-
te. O projeto então foi votado 
pela câmara de vereadores e foi 
aprovado por unanimidade e a 
área do Thermas foi transferida 
para o Sesc. Esse processo du-
rou em torno de dois anos. 

“A partir daí o Sesc tornou-se 
autônomo, é o grande parceiro 
junto ao governo do Estado e 
da secretaria de cultura na área 
cultural”, diz o secretário. 

Para Fábio Nougueira, a unidade precisava 
de apoio para abrir suas portas

O Sesc se comprometeu a manter o trabalho com 
a terceira idade e o uso das águas térmicas

Fotos: Carol Mendes



Em Cena
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TEATRO E MÚSICA

Qual sua opinião sobre as peças de teatro infantil apresentadas todos os domingos no Sesc? 

Marli Fagundes, 
28 anos, técnica de segurança – 
“É ótimo porque é uma atividade 
cultural que estimula a educação 
cultural da criança.” 

Ana Priscila Aff onso, 
22 anos, estudante - “Acho 
ótimo porque é uma 
iniciativa do Sesc levar para 
a criança a cultura teatral e o 
entretenimento com educação 
para a formação da criança.”

Carlos Eduardo da Silva, 
32 anos, supervisor - 

“O melhor que tem em Prudente, 
porque é de ótima qualidade.” 

Juliana Paula Galante, 
18 anos, atriz e estudante - “Acho 

legal, por ser infantil coisa que 
não tem muito nos grupos da ci-

dade. E também acho importante 
porque cria o hábito de ir ao 
teatro todos os domingos.” 

Renata Oliveira Dias do Vale, 18 anos, atriz 
e estudante – “Acho muito bom porque leva a criança a 
ter uma vida diferente do que está acostumada, dentro 

de casa. O Sesc proporciona uma atividade saudável 
divertida e gratuita.”

Carol Mendes
Jornal Palco Cultural 

As grandes atrações do 
Sesc concentram-se 
no fi nal de semana 
com entrada franca. 

Shows aos sábados e teatro 
aos domingos com programa-
ção mensal de grandes nomes 
é um convite à toda população 
para viver cultura. 

Localizado na rua Alberto 
Peters, 111, Jardim das Rosas, 
o Sesc abrange uma vasta pro-
gramação com estilos variados, 
que vai desde apresentações 
de músicas regionais ao rock’n 
roll, e aos domingos incentiva 
a formação das crianças com as 
mais variadas peças infantis. 

Para a arte-educadora e atriz 
Cida Camargo a cidade teve um 
grande ganho com a chegada 
do Sesc com a rotina de teatro 
infantil. “Nós artistas sabemos 
da difi culdade de ter um espaço 
como este”, diz. Ela fala que não 
há dúvidas sobre o crescimento 
cultural que o Sesc proporcionou 
à cidade. “Quando se trata de 
exposições e apresentações mu-
sicais temos um verdadeiro es-
petáculo a nossa volta”, afi rma. 

Cida conta que já teve o prazer 
de levar seus alunos da segunda 
turma do Curso do Técnico Ator 
SENAC para apresentar no palco 
do Sesc. “Apresentamos durante 
quatro semanas seguidas textos 
de grandes autores como Harold 
Pinter, August Strinberg e Sa-

Música ao vivo e teatro 
Com a rotina de apresentações gratuitas aos sábados e aos domingos, a unidade de    

Miriam Samorano é uma can-
tora da cidade de Presidente 
Prudente, foi uma das primeiras 
artistas prudentinas convidada 
a se apresentar na unidade do 
Thermas. E a partir deste convite 
segundo ela, abriu portas para 
outros grupos da cidade, muitos 
músicos de alto nível, grupos de 
jazz, pop, rock. “A vinda do Sesc 
pra cá, além de dar oportunida-
de para a população da cidade se 

Cantora fala sobre participar da programação do Sesc
apresentar, traz pra gente o que 
tem de melhor acontecendo no 
Brasil e no mundo”, diz. Ela cita 
a apresentação com o melhor 
guitarrista de blues de Chicago. 

“Eu acho que o Sesc trouxe 
todo grande movimento que 
se vê pela cidade, eu me apre-
sentei no Sesc aqui conheci 
um grupo de São Paulo e eu 
os trouxe de volta com Sarau 
Litero-musical Chama Poética 

que se apresenta agora a cada 
dois meses”, conta a cantora. 

Ela acrescenta que o desen-
volvimento cultural da cidade 
cresceu de forma signifi cativa. 
“Existe uma costura entre as coi-
sas que nós não sabemos o que 
causa nos outros, é um mar de 
oportunidades na área”, conclui. 

Fotos: Cedida pelo Sesc

“A vinda do Sesc traz o que acontece de melhor 
no Brasil e no mundo”, afi rma Miriam
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1 Kiko Zambianchi,

2 Maria Rita,
3 Lenine e 4 Frejat
subiram nos palcos 
prudentinos trazidos 

pelo Sesc

Grandes Shows

De Prudente
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Alex Felix de Sousa, 26, 
funcionário público e músico - “É 
muito legal que grandes músicos 

se apresentem no interior de forma 
acessível para população, com mui-
ta diversidade de estilos que o SESC 

conseguiu trazer para a cidade.” 

O que você acha das atividades musicais do Sesc, na qual a unidade traz para a cidade 

grandes artistas como Zeca Baleiro, Lenine, Caetano Veloso e outros?

Nicolás Basualdo, 24 anos, 
artista - “Acho bem legal, 

porque traz uma oportunidade 
para quem não pode ir até as 

grandes cidades para assistir.  ”

Flávia Fernanda Gaspari Silva, 
20 anos, estudante - “Acho muito 
interessante, porém a cultura da 

população da cidade é pobre e 
infelizmente ainda são poucas 

pessoas que se interessam por este 
tipo de arte. Mas ta lá exposto pra 

quem gosta.”

Mônica Rodrigues de Oliveira, 
20 anos, estudante - “Acho muito 
importante porque traz acessibili-
dade há quem não tem oportuni-
dade para ouvir boa música e não 

teria condições de pagar 
pelo ingresso.”

Alessandra Nunes Cipullo, 
jornalista - “Acho que depois que 
a unidade surgiu, foram abertas 

diversas portas tanto para as 
bandas da região quanto para o 
público, tudo passou a ser mais 

valorizado.” 

 reúnem público no Sesc
     Prudente ganha todo tipo de público para assistir a diversas atrações culturais

muel Becket, e isso foi um gran-
de ganho não só para nós artis-
tas como para a população”. 

Para a atriz, a única coisa que 
falta é maior incentivo aos ar-
tistas da cidade e também criar 
a rotina de espetáculos adultos, 
assim como acontece no infan-
til. “Seria muito interessante 
que nós artistas pudéssemos 
ter uma parceria constante com 
o Sesc para mostrar o trabalho 
que temos e também ter mais 
espaço para o teatro adulto que 
falta”, argumenta. 

Thiago Cardoso também é 
ator, diretor teatral, professor 
e arte-educador e participou 
das apresentações dos alunos 
do Senac. Para ele, a implan-
tação da unidade foi uma ex-
celente ideia para a cidade. 
“Agora podemos ter acesso à 
cultura a todo instante e toda 
hora, mas para mim ainda falta 
um perfi l para a dança e para o 

teatro adulto. O teatro possui 
várias faces e a classe teatral 
sente falta”, explica.

Na questão da música, Thia-
go diz que o Sesc tem feito um 
trabalho maravilhoso e que con-
segue atingir todos os públicos. 
“Acho o trabalho espetacular e 
acho também que a unidade po-
deria investir mais na divulgação 
para trazer pessoas de todos os 
lugares da cidade, mais do temos 
hoje pois ainda há muito o que 
crescer”, afi rma.

A atriz Janaine Gazzani já 
se apresentou no Sesc e fre-
qüenta regularmente a uni-
dade. Segundo ela, é muito 
importante ter um lugar reco-
nhecido para apresentar seu 
trabalho como profi ssional é 
ter públicos variados e con-
seguir levar novos públicos 
também. Para ela, o Sesc foi 
um grande ganho para área 
cultural da cidade.

O presidente da Federação dos 
Artistas de Presidente Prudente 
Cláudio Dolcemasculo fala que 
uma das coisas que mais se dis-
cute no meio artístico é a for-
mação de público e o Sesc por 
estar sempre com apresenta-
ções que ocorrem regularmente 
conseguem. “Ter um espetáculo 
por semana, seja ele de música 
ou teatro é um grande privilé-
gio para a cidade, por enquanto 

na área teatral temos apenas 
apresentações infantis, mas 
creio que com o tempo o tea-
tro adulto venha a entrar nesta 
programação semanal”, diz. 

Ele já esteve em cartaz com a 
peça “O alto do Boi” com a tur-
ma do Teatro do Alfi nete, e conta 
que teve uma grande experiên-
cia. Dolcemasculo fala também 
do valor que o Sesc dá para o 
trabalho profi ssional e que exi-

Cláudio Dolcemasculo fala sobre seriedade de trabalho em atividades culturais
ge as carteiras de identifi cação 
que registram o ator e o músico, 
fora autorizações e notas fi scais. 
“Há uma qualidade na seleção de 
espetáculos, existe um critério e 
acredito que os grupos da cidade 
terão mais espaço para mostrar 
seu trabalho assim que tiverem 
um espaço físico para as apre-
sentações”, diz. 

Segundo o presidente, isso 
incentivará os artistas a monta-

rem mais espetáculos, e se apri-
morarem em seu trabalho. “Uma 
coisa bacana que o Sesc no ge-
ral faz é que um grupo pode 
ser indicado para outro Sesc de 
outra cidade, fazendo esse in-
tercâmbio cultural que é muito 
importante e mostra para quem 
quer seguir o meio artístico na 
música, no teatro, na dança, 
nas artes ou na literatura que 
existe uma possibilidade de so-

breviver nisso e que existe um 
mercado de trabalho”, explica. 

Ele conclui dizendo que a 
unidade incentiva o trabalho 
do ator, ajuda a classe menos 
favorecida que nunca teve 
oportunidade de presenciar 
apresentações de boa qualida-
de gratuita e que se espera o 
teatro adulto, o que não impe-
de que os grupos vendam seus 
espetáculos a outras unidades. 

• Zeca Baleiro 

• Cordel do Fogo Encantado 

• Elba Ramalho

• Ludov

• Kiko Zambiachi

• Pélico

• Autoramas

• Kid Vinil e Banda

• Edgar Scandurra

• Banda Motores

• Flávio Venturini 

• Paula Toller

• J. J. Jackson

• Chico Mendes

• Elza Soares

• Maria Rita

• Leela

• Frejat

• Lenine

• Caetano Veloso 

• Princesa Rebelde

• República 12

• Corsários de Carola

• DJ Digo Cavalcanti e 

Gabriel Cervellini 

• DJ Mike Soul 

• Miriam Samorano 

• Ação e Reação 

• Grupo Vambora

Fotos: Cedida pelo Sesc

Foto: Rafael Kent

Banda Leela conquista 
adolescentes em 

abril no Sesc

Famílias levam 
seus fi lhos para assistir 

teatro infantil


