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PROJETO

Sesc RJ celebra 73 anos
Comemoração terá programação especial para o público em diversas unidades

I

Divulgação/Sesc

mpactar a sociedade positivamente. Com esta missão, o
Senac RJ vem realizando suas
atividades há 73 anos. E, para comemorar a data, leva ao público
uma programação especial para
todas as idades.“Comemoramos
nesta sexta (13) a criação de um
projeto pioneiro, a maior concepção de assistência social existente em nosso país e, talvez, no
mundo”, celebra Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio, Sesc e Senac no Estado do Rio.
Sólido na memória afetiva da população, o Sesc RJ está
presente diariamente na vida de
milhares de pessoas, promovendo a transformação, a cidadania,
o conhecimento e a inclusão,
com ações de forte impacto social. No final de semana em que
celebra mais um ano de existência, não podia ser diferente: oferecerá ao público atividades variadas. Confira a programação
e os endereços de todas as unidades em whttp://www.sescrio.
org.br/pub/midias/bannerhomerevista/Revista-Online.pdf

A Unidade Móvel OdontoSesc funcionará de segunda a sexta, das 8h às 17h. No teatro, Caio Blat brilha em “Grande Sertão: Veredas”

Saúde
Uma Unidade Móvel OdontoSesc está em Duque de Caxias
(Praça Benzo Cavour s/n - Jardim
Primavera),onde prestará atendimentos odontológicos gratuitos
para a população até 20 de dezembro. Outra unidade está em Nova Friburgo (Estacionamento do
Teatro Municipal Laércio Ventura - Rua Salusse, 616, Centro), onde ficará pelos próximos 4 meses.
Friburgo é também a próxima parada da Unidade Móvel
Sesc Saúde Mulher — onde serão realizados exames de mamografia e Papanicolau —, que ficará no mesmo local do consultório
odontológico por 120 dias.A unidade atenderá mulheres entre 50 e
69 anos,para mamografia,e entre
25 e 64 anos para o Papanicolau.

Exposição
Até 26 de janeiro de 2020 o
Sesc Copacabana recebe “A Biblioteca à Noite”. O visitante
poderá percorrer dez diferentes
bibliotecas do mundo em reproduções noturnas. A entrada
é gratuita e a visitação acontecerá somente mediante agendamento prévio pelo site https://
abibliotecaanoite.sescrio.org.br.
O Sesc de Campos exibe, até
29 de setembro, uma mostra fotográfica em que apresenta ao
público pontos da cidade de um
ângulo diferente, com imagens
feitas com drone e câmera 360°.O
trabalho, realizado pelo radialista e videomaker Julio Cossolosso,
pode ser explorado pelo visitante com ferramentas de realidade

virtual que incluem TV e óculos
3D. A entrada é franca.
Artes cênicas
“Grande Sertão: Veredas”, de
Bia Lessa,será encenado de quinta
a domingo,às 19h,até 27 de outubro,no Sesc Copacabana,mesmo
mês em que outras unidades receberão Andrea Beltrão encenando“Antígona”, que poderá ser visto também em Madureira (4/10),
Petrópolis (5/10),São João de Meriti (19/10), Niterói (25/10) e São
Gonçalo (26/10).
Em Niterói, acontece hoje, às
19h, o espetáculo “Meu passado
Não se Apaga - Ubunto: Eu Sou
pelo que Nós Somos”. O Sesc São
João de Meriti também terá espetáculos hoje e domingo.

OUTRAS ATRAÇÕES
MÚSICA

Amanhã (sábado, dia 14), a
série Concertos Sesc Partituras
apresenta, na unidade de Madureira, o Cais Quarteto. O Sesc
Barra Mansa realiza neste fim de
semana o Festival Música Livre,
que reunirá grandes nomes da
nova cena musical. No sábado, às
19h, a Amplexos sobe ao palco, em
Barra Mansa. A banda, que tem
influências do afrobeat, da música
cubana e do reggae, apresentará
obras dos seus três discos, embaladas por uma big band formada
exclusivamente para a ocasião.
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EXPANSÃO

Ampliado recentemente, o Sesc
Campos, com 3,7 mil m², conta
com um casarão de dois andares que abrigará salas de cursos,
Ateliê de Cerâmica, brinquedoteca, sala multimídia e ampla área
externa com Jardim Sensorial.
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ENTRADA SOLIDÁRIA

Toda pessoa que doar 1 quilo
de alimento não-perecível na
compra de ingresso para qualquer atividade cultural da instituição ganhará desconto de
50% sobre o valor total.
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