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GAÚCHO DA FRONTEIRA   28MAI 20H



CINEMA BELEZA AMERICANA | 24 MAIO 19H 

MÚSICA BANDA LIVE AT SLANE CASTLE |  27 MAIO 20H

TEATRO PALHAÇOS CIRCUITO CULTURAL SESI | 03 MAIO 20H



Rua XV de Novembro, 1.800  •  Centro  
São José dos Pinhais/PR • (41) 3398-4100

TERÇA a SÁBADO • 13h às 22h

TEATRO SESI
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

A cidade de São José dos Pinhais conta com um 
novo espaço cultural, o Teatro Sesi, localizado no 
Centro de Vivência Cultural João Senegaglia. O 
edifício do Centro de Vivência João Senegaglia 
funcionou de 1908 até 1976 como Indústria 
Senegaglia. O imigrante italiano João Senegaglia 
fundou na época uma oficina de funilaria. Em 
2008, o prédio foi tombado pelo Patrimônio 
Histórico.

IMAGEM ACERVO SESI



TEATRO
  SESI  | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Cineclube Sesi 
São José dos Pinhais

INVASÃO BRITÂNICA!
O tema do Cineclube de Maio 
será “ Invasão Britânica”, com 
filmes de diretores britânicos 
que se destacaram em 
produções americanas, fazendo 
filmes nos Estados Unidos.

CURADOR/MEDIADOR: 
LUIZ GUSTAVO VILELA

Crítico de Cinema e Jornalista pela PUCMG 
(2006). Mestrando em Comunicação e
Linguagens (UTP) e especialista em 
Comunicação e Cultura (UTFPR). Ministra 
palestras periodicamente com as 
temáticas Cinema, Audiovisual, Séries, 
Jornalismo Cultural e Jornalismo Digital. 
Colunista semanal na Rádio CBN Curitiba e 
Transamérica Light sobre Cinema 
e Audiovisual.

CINEMA

Gratuito

O GAROTO

O filme conta a história de um 
bebê que é abandonado pela 
mãe, que não tem condições 
de criá-lo e que é encontrado 
e criado por um vagabundo. 
Conforme os anos passam, 
o garoto e o vagabundo se 
tornam uma dupla perfeita, 
bolando diferentes esquemas 
para conseguir o dinheiro para 
seu sustento e enfrentando 
muitas lutas juntos. No 
desenrolar da trama, a mãe 
tenta encontrar o filho.

DE CHARLES CHAPLIN •  EUA • 50m • LIVRE  •  
1921  •  04 DE MAIO 19h
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ALIEN, O OITAVO 
PASSAGEIRO

Uma nave espacial, ao retornar 
para a Terra, recebe estranhos 
sinais vindos de um asteroide. 
Ao investigarem o local, um 
dos tripulantes é atacado 
por um estranho ser. O que 
parecia ser um ataque isolado 
se transforma em um terror 
constante, pois o tripulante 
atacado levou para dentro 
da nave o embrião de um 
alienígena que não para de 
crescer e tem como meta matar 
toda a tripulação. 

DE RIDLEY SCOTT •  EUA • 116m • LIVRE  •  
1979  •  17 DE MAIO 19h

CINEMA

REBECCA, A MULHER 
INESQUECÍVEL

Uma jovem de origem 
humilde (Joan Fontaine) se 
casa com um riquíssimo nobre 
inglês (Laurence Olivier), que 
ainda vive atormentado por 
lembranças de sua falecida 
esposa. Após o casamento 
e já morando na mansão do 
marido, ela vai gradativamente 
descobrindo surpreendentes 
segredos sobre o passado dele.

DE ALFRED HITCHCOCK •  EUA • 130m • LIVRE
1940  •  10 DE MAIO 19h



BELEZA AMERICANA

Lester Burham (Kevin Spacey) 
não aguenta mais o emprego 
e se sente impotente perante 
sua vida. Casado com Carolyn 
(Annette Bening) e pai da 
"aborrecente" Jane (Tora Birch), 
o melhor momento de seu 
dia é quando se masturba no 
chuveiro. Até que conhece 
Angela Hayes (Mena Suvari), 
amiga de Jane. Encantado 
com sua beleza e disposto a 
dar a volta por cima, Lester 
pede demissão e começa a 
reconstruir sua vida com a 
ajuda de seu vizinho Ricky 
(Wes Bentley).

DE SAM MENDES •  EUA • 122m • LIVRE  •  
1999  •  24 DE MAIO 19h

SCOTT PILGRIM 
CONTRA O MUNDO

Scott Pilgrim (Michael Cera) 
tem 23 anos, integra uma 
banda de colégio, vive 
trocando de emprego e tem 
um namoro firme. Sua vida 
está maravilhosa, até conhecer 
Ramona V. Flowers (Mary 
Elizabeth Winestead). Ele logo 
se apaixona perdidamente 
por ela, só que não será fácil 
conquistar seu amor. Para 
tanto, ele precisa enfrentar os 
sete ex-namorados dela, que 
estão dispostos a tudo para 
impedir sua felicidade com 
outra pessoa.

DE EDGAR WRIGHT •  EUA • 100m • LIVRE  •  
2010  •  31 DE MAIO 19h

CINEMA
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MÚSICA

BANDA CEFA

14MAI  •  20h

R$10 e R$ 5

Formada em 2009, fruto de um 
sonho de três rapazes, passou 
por uma ascendência rápida 
no meio underground. Com 
músicas pesadas, letras fortes 
e instrumental expressivo, 
conquistou um público 
razoável em Curitiba e região. 
Após um ano em hiato, a banda 
curitibana de post-hardcore 
retoma suas atividades para a 
gravação de seu primeiro EP 
(2012), denominado "Os Dias 
Que Antecedem As Rosas", que 
contém cinco faixas, sendo 
quatro delas inéditas e uma 
releitura de sua primeiro single. 

BANDA LIVE AT SLANE 
CASTLE TRIBUTO A RED 
HOT CHILI PEPPERS

27MAI  •  20h

R$10 e R$ 5

Gravação do DVD de 
divulgação do show. O show 
segue o roteiro do dvd "Live at 
Slane Castle" com a inclusão de 
diversas músicas consagradas 
da banda Red Hot Chili Peppers 
como Dani Califórnia, Suck 
my Kiss, Snow (Hey Oh) e 
outras. E trás toda a energia 
caracteríscas dos shows do 
R.H.C.P.
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MÚSICA

GAÚCHO DA FRONTEIRA

28MAI • 20h

R$40 e R$ 20

Com uma música bem-
humorada, misturando os 
ritmos sulinos e as tradições 
gaúchas ao samba, forró, 
country e rock, o grande artista 
Gaúcho da Fronteira continua 
conquistando popularidade.
            
Nos anos 80, sua popularidade 
estendeu-se pelo Brasil todo, 
com suas canções bem-
humoradas e dançantes. Na 
década de 1990, voltou-se 
para outras manifestações 
musicais tradicionais 

brasileiras, lançando em 1999 
o CD Forronerão, ao lado 
do grupo Brasas do Forró, 
unindo o folclore brasileiro de 
um extremo a outro do país. 
Deste disco emplacaram os 
sucessos Forronerão, mistura 
de forró e vanerão, e Vanerão 
Sambadoque, como o nome 
sugere, mistura de vanerão 
com samba. O maior sucesso 
de sua carreira é Nhecovari 
Nhecofum.
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TEATRO

PALHAÇOS
CIRCUITO CULTURAL SESI

Gratuito

Após assistir apresentação do 
circo, Benvindo, o fã, vendedor 
de uma loja de calçados, 
aspirante a gerente e, como 
fã incondicional do artista 
palhaço Careta – esperançoso 
por um inocente bate-papo 
– vai cumprimentá-lo no 
camarim após o espetáculo. 
Não sabia, porém, que a 
proximidade da realização 

03MAI • 20h

de um sonho poria também 
à prova as suas mais puras 
aspirações. E é exatamente o 
que acontece quando, o que 
prometia ser um singelo e 
agradável diálogo entre fã e 
ídolo, torna-se um processo de 
quebra de paradigmas num 
jogo cênico e tragicômico, uma 
sucessão de malabarismos 
físicos e mentais.

CENSURA 14 ANOS
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LANÇAMENTO OFICIAL DO 
PROJETO ARTE E CULTURA 
CRISTÃ

O RAPTO DAS CEBOLINHAS
(COM ALUNOS DA ESCOLA 
DA CULTURA)

O AMOR EXPRESSADO 
ALÉM DAS PALAVRAS
ONG REVIVA

13MAI •  20h

GRATUITO

1 KG DE ALIMENTO

Movimento gospel que 
busca valorizar e incentivar 
os artistas cristãos iniciantes, 
na cidade de São José dos 
Pinhais, em parceria com 
o CONPAS (Conselho de 
Pastores Evangélicos da 
Cidade), Secretaria de Cultura 
e Prefeitura de São José dos 
Pinhais. O evento é aberto a 
toda a comunidade, porém 
os convites deverão ser 
retirados com a produção do 
Arte e Cultura Cristã ou com o 
CONPAS.

Sarau em homenagem às mães, 
com músicas, declamação 
de poemas, entre outras 
expressões artísticas. Quem 
for até o teatro poderá ainda 
conhecer mais sobre essa ONG 
e as famílias por ela acolhidas.

5,  12,  19MAI • 20h 

06MAI • 20h 

TEATRO
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TEATRO

CANTAROLANDO
CIA SONHO E MAGIA

R$10 e R$5

O espetáculo teatral 
"Cantarolando Histórias" é 
vivido por Jacuí e Maricota, 
dois artistas mambembes, 
caçadores de histórias, que 
vivem viajando de cidade em 
cidade,  parando de praça em 
praça e procurando pessoas 
para ouvir suas aventuras, 
cantar e brincar. E nesta 
parada, além das brincadeiras 
de Jacuí & Maricota, esta 

21MAI • 11h e 15h

dupla irá contar a história de 
um rei  muito mal-humorado. 
Jacuí & Maricota farão de tudo 
para animar o rei: malabares, 
mágicas, cantoria, histórias. 
Será que eles conseguirão 
acabar com o mau humor do 
rei? Neste clima de suspense, 
a história se desenrola cheia 
de emoção e com um final 
surpreendente! 


