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A Coordenação Geral de Cultura da 
Escola Sesc de Ensino Médio, em 
consonância com o Programa de 
Cultura do Departamento Nacional 
do Sesc, realiza um conjunto 
planejado de políticas culturais 
que objetivam a democratização 
e a promoção do acesso aos me-
canismos de produção, distribuição 
e fruição de bens culturais, 
além do estímulo à criação ar-
tística e da oferta de formação, 
proporcionando ao público ações 
pautadas na valorização da di-
versidade e no conhecimento das 
identidades culturais brasileiras. 
O planejamento cultural e os pro- 
jetos desenvolvidos seguem a missão 
de articular cultura e educação, 
fundamentando-se em cinco linhas 
de ação: fruição artística; produção 
cultural; cidadania sociocultural; 
qualificação técnico-profissional e 
pesquisa.

        Mais informações:
        EspacoCulturalEscolaSescRJ
        espacoculturalescolasesc
        (21) 3214-7404
        espacocultural.escolasesc.com.br

PROGRAMAÇÃO GRATUITA
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 10h às 18h

*Finais de semana e feriados conforme a programação dos projetos.
**Para entrar na Escola Sesc é necessário apresentar um documento 
de identificação com foto.
*** Distribuição de ingressos com 1h de antecedência das atividades
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De 17 a 21 de outubro, a Escola Sesc de Ensino Médio recebe a primeira 
edição da Mostra Nacional de Música. Este é um projeto que busca fortalecer a 
diversidade cultural brasileira, incentivar trocas e intercâmbios, além de fomen-
tar a circulação de grupos e artistas de nossa música, por meio de uma diversifi-
cada programação musical que inclui shows, intercâmbios e seminários.

A curadoria da Mostra Nacional de Música foi realizada em conjunto com 
o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais do Sesc espalhados 
pelos diferentes estados do Brasil. Cada unidade do Sesc indicou artistas ou 
grupos que tenham participado de suas mostras locais, para que fossem ana-
lisados por uma Comissão de Curadoria, formada por cinco técnicos do Sesc, 
representantes das regiões do país.

Com base nessa vasta e diversa oferta de grupos e artistas, foram selecio-
nados os dez grupos que fazem parte de nossa programação, vindos de dife-
rentes cidades, estados e regiões. Assim, a Mostra Nacional de Música pretende 
apresentar ao público um pouco da diversidade presente na música brasileira e 
que também está no DNA da Escola Sesc de Ensino Médio.

Além das apresentações, também está programado o Seminário Música 
Brasileira, com a presença dos grupos participantes da Mostra, para trocar ex-
periências e vivências de suas cenas musicais locais e pensar em conjunto um 
cenário brasileiro para a música, além de intercâmbio entre os artistas partici-
pantes e os alunos dos cursos de música da Escola Sesc.

A classificação é livre, a entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retira-
dos 1h antes de cada apresentação. Confira a programaçãoe participe!



Orquestra Escola Sesc de Ensino Médio
Apresentação de abertura (Rio de Janeiro - RJ)

A Orquestra é formada por alunos residentes na Escola Sesc, das 
três séries do Ensino Médio, além de estudantes externos, participantes 
dos cursos de música oferecidos no projeto Uzina – Laboratórios de 
Artes. Composta por uma instrumentação que inclui metais, cordas e 
percussões, o grupo irá executar obras inéditas e autorais, compostas 
para o repertório da própria Orquestra.
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17 O
U
T 19h

Orquestra Escola Sesc de Ensino Médio (RJ)

Trio Reserva (PR)

Grupo Coqueiro Alto (PB)

Sons de Beira (RO)

Estela Ceregatti (MT)

Pablo Fagundes (DF)

Camilla Campos (SE)

Grupo Água Viva (RJ)

Arnou de Melo (SC)

A Mesa (ES)

Muiraquimbó Orquestra (PA)

Grupos participantes da Mostra



Trio Reserva
(Maringá - PR)

O grupo é composto por Édipo Ferreira (bandolim, trompete, violão 
de 7 e piano), Rafael Marinho (violão de 7 e viola caipira) e Andro Gustavo 
(percussão) e Douglas Alberto Santos (cavaco). O grupo foi formado em 
2013, a partir de um encontro casual que aconteceu enquanto cursavam 
graduação em Música na Universidade Estadual de Maringá. Desde 
então, buscam compor e interpretar de maneira apurada os gêneros da 
música brasileira, em especial, o choro. O grupo teve projetos aprovados 
por dois anos consecutivos na lei de incentivo à cultura Prêmio Aniceto 
Matti, de Maringá, atuando em oficinas, apresentações didáticas, shows, 
gravação de CD, produção de documentários e rodas de choro na cidade. 
Também se apresentou com Izaías Bueno de Almeida e Israel Bueno de 
Almeida (Izaías do Bandolim e Israel 7 cordas), nomes consagrados do 
choro. O grupo conta com intensa agenda de apresentações musicais 
e teve canções apresentadas em duas edições do renomado Femucic, a 
última delas este ano. 

Grupo Coqueiro Alto
(Campina Grande - PB)

O grupo surgiu em 2015, na cidade de Campina Grande, após 
a realização de uma oficina ministrada por Samarone Moura, que 
trabalhou o tema Coco de Roda. Com o objetivo de resgatar a cultura 
“coquista”, incentivar a prática percussiva e a formação de plateia, 
fortalecendo e difundindo esse elemento da cultura popular, o Grupo 
Coqueiro Alto já se apresentou em diversos eventos pelos estados 
de Paraíba e Pernambuco, e festivais universitários. Recentemente 
tocaram no Centro Cultural Côco de Umbigada na Sambada de Côco 
do Guadalupe, em Olinda, em parceria com Maracagrande Grupo de 
Percussão-PB, Batakossô-PE e Côco de Umbigada-PE.

17 O
U
T 19h30 17 O

U
T 20h30
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Estela Ceregatti
(Cuiabá - MT)

Compositora, cantora, instrumentista, sonoplasta, professora de canto, 
eterna aprendiz e pesquisadora dos sons do mundo. Nascida em 1987, 
graduou-se em Licenciatura em Música pela UFMT. Com três discos 
lançados, foi contemplada pelo projeto de Circulação Sesc Amazônia 
das Artes - com o grupo Monofoliar (2013) e selecionada para o Festival 
Nacional Femucic/Sesc, em Maringá/PR (2013). Conquistou o 2° lugar 
do Prêmio da Canção do Araguaia (2013) e, em 2014, foi convidada a 
participar do Festival Sesc de Música Leão do Norte, em Petrolina. No 
mesmo ano, foi contemplada pela Mostra Sesc de Cultura do Cariri. Em 
2016, realizou a criação da trilha sonora original do espetáculo Oramortem, 
contemplado pelo Projeto Palco Giratório/Sesc, com o qual circulou para 
25 cidades brasileiras; esta trilha recebeu o prêmio Nacional Cenyn de 
Teatro, como Melhor Sonoplastia e como Melhores Efeitos Sonoros. 
Em 2017, Estela lançou seu primeiro disco solo, Ar. Ainda este ano, foi 
contemplada pelo Prêmio Grão de Música/SP.
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Sons de Beira
(Porto Velho - RO)

Espetáculo musical percussivo construído através dos resultados de 
pesquisas sonoras realizadas nas vivências em ambientes beradeiros. 
Apresenta um conjunto de timbres e ritmos do cotidiano amazônico 
pela manipulação de objetos e instrumentos diversos, construindo 
paisagens sonoras que estimulam sensações peculiares a esse universo 
e o resgate de memórias auditivas de beiras de rios, com seus mitos, 
lendas, causos, afazeres cotidianos, ofícios e brincadeiras. Com 
referenciais na concepção de paisagem sonora de Murray Schaffer, 
de música aleatória e música minimalista, além de outras concepções 
sonoras contemporâneas, propõe uma experiência sensitiva que atiça 
a percepção para as vivências nos ambientes permeados pelos rios e 
igarapés, comuns em toda a Amazônia. A base instrumental de todo o 
trabalho foi desenvolvida em instrumentos convencionais, alternativos 
e em objetos desfuncionalizados, aos quais se atribuiu o caráter de 
instrumento musical, buscando agregar timbres que contribuem para a 
construção das sonoridades que cada peça musical exige.

18 O
U
T 19h 18 O

U
T 20h



Pablo Fagundes
(Brasília - DF)

A trajetória musical de Pablo Fagundes registra um longo trabalho 
voltado para o instrumento gaita. Tudo começou há 24 anos. Em 1992, 
Pablo descobriu na gaita diatônica, as raízes negras do blues e do jazz. 
Logo depois, as singularidades de nossa música, o desafio do choro, da 
MPB. Formado pela Escola de Música de Brasília, teve como mestre na 
gaita cromática, no Rio de Janeiro, um dos precursores da Bossa Nova, o 
gaitista Maurício Einhorn. Pablo Fagundes teve a oportunidade de tocar 
com músicos consagrados, como o gaitista belga Toots Thielemans, o 
multi-instrumentista Hermeto Paschoal, o guitarrista Toninho Horta, 
os bandolinistas Hamilton de Holanda, David Grisman, Mike Marshall, 
o sanfoneiro Dominguinhos, os gaitistas norte-americanos Howard 
Levy e Peter Mad Cat, vencedor do Grammy Award.

Camilla Campos
(Aracaju - SE)

Baiana de nascença, vive em Aracaju desde 1990. Surgiu na cena 
musical sergipana como cantora na Casa do Zé. Tocou seu cavaquinho 
no bloco percussivo Burundanga. Fundou o grupo Samba de Moça Só, 
apadrinhado por Leci Brandão, no qual compunha, tocava e interpretava 
grandes nomes da música brasileira. Com influências das comunidades 
quilombolas Maloca e Mussuca, trouxe as manifestações populares do 
Samba de Pareia e o São Gonçalo para as suas canções. Em 2014, iniciou os 
seus estudos de canto lírico e violão clássico no Conservatório de Música 
de Sergipe e resolveu seguir em carreira solo. A artista vem se apresentando 
com grandes artistas do cenário sergipano em alguns projetos como o 
Pífano de Pife e Pachamama. Atualmente trabalha nos trâmites finais de 
gravação do CD Patuá e prepara-se para lançá-lo em breve.
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Grupo Água Viva
(Rio de Janeiro - RJ)

Formado há dez anos, o Grupo Água Viva é um septeto que 
desenvolve um trabalho musical essencialmente autoral. O grupo já 
se apresentou em festivais nacionais e internacionais, e conquistou 
prêmios como Melhor Execução Instrumental no IV Festival das Rádios 
MEC e Nacional (2012) e Melhor Grupo no XIX Festival Tápias de Artes 
Integradas (2007).  Seu primeiro CD (Mundo ao Revés – Bolacha/2011) 
contou com a participação de Bibi Ferreira e Itiberê Zwarg. A 
sonoridade contemporânea do Grupo Água Viva tem base fincada na 
música brasileira, explorando ritmos como o baião, o maracatu, o frevo 
e o samba, sobre a qual são adicionadas influencias da música latino-
americana, do jazz e da música erudita. A maioria de seus integrantes 
é multi-instrumentista, o que proporciona diversas texturas sonoras e 
variado colorido de timbres. 

Arnou de Melo
(Itajaí - SC)

Arnou de Melo é músico contrabaixista, compositor e produtor 
musical. Formado pelo BIT - Bass Institute of Technology, do Musicians 
Institute de Los Angeles, Califórnia, em 1990, tendo recebido o prêmio 
Outstanding Student of the Year. No show Monções, o público pode 
conferir o trabalho autoral e instrumental de Arnou de Melo, reunido 
em seu segundo disco que dá nome ao show. No show, apresentam-se 
Arnou nos contrabaixos elétricos, com e sem traste, Mário Jr. na bateria, 
Edilson Forte – Tatu, no piano e teclado, e Evandro Hasse nos sopros. 
Entre os temas que serão executados estão Monções, Blues Por Neni, 
Anjo da Guarda, Até Mais, Calica, O Garnisé, Lélia e Itajaí, Ares e Mares.

20 O
U
T 19h 20 O

U
T 20h
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A Mesa
(Vitória - ES)

A Mesa traz um som versátil, fruto da união de músicos com 
estilos diversos influenciados pela música vocal, pelo samba de raiz, 
rock psicodélico e pela música brasileira dos anos 1960. Apresenta 
canções com melodias, letras e arranjos próprios, propondo um novo 
sincretismo que contribui para a originalidade da música produzida 
no Espírito Santo. A começar pela formação inusitada (vozes, piano, 
sintetizador, violões, trompete e guitarras), o grupo resgata uma 
sonoridade pouco explorada nos dias de hoje, mas que, no passado, 
fez parte da estética de vários grupos da música popular brasileira, tais 
como Os Tincoãs, MPB4, Quarteto em Cy, Os Cariocas e Boca Livre. 
Em seus shows o grupo apresenta um espetáculo recheado de emoção e 
leveza, relacionando temas que vão do útero a viagens interplanetárias, 
passando por relacionamentos, política e religião, em arranjos criativos 
e vocais bem trabalhados.

21 O
U
T 19h
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Fórum Profissão Entretenimento

26/10 15h Circuito Autores

28/9
a

25/11
10h

às 18h
Exposição O Grande Veleiro
(Bispo do Rosário)

Arte da Palavra

16  a  18/10 Palestras e oficinas

Exposição O Grande Veleiro

Programação de outubro

17/10
19h Abertura: Orquestra

Escola Sesc de Ensino Médio

19h30 Trio Reserva (PR)
20h30 Grupo Coqueiro Alto (PB)

18/10
19h Sons de Beira (RO)

20h Estela Ceregatti (MT)

19/10

16h às 
17h30 Seminário Música Brasileira

19h Pablo Fagundes (DF)

20h Camilla Campos (SE)

20/10

16h às 
17h30 Seminário Música Brasileira

19h Grupo Água Viva (RJ)

20h Arnou de Melo (SC)

21/10
19h A Mesa (ES)

20h Muiraquimbó Orquestra (PA)

Mostra Nacional de Música
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Muiraquimbó Orquestra
(Santarém - PA)

A Muiraquimbó Orquestra, como o nome sugere, é um grupo em 
formato orquestral de big band de jazz com pequenas alterações na estrutura 
instrumental, com dois anos de atividade no cenário da música do Oeste 
do Pará. Como nas jazz bands tradicionais, o grupo traz os seguintes 
naipes: saxofones, trompetes, trombones, cordas, piano e percussões. Na 
Muiraquimbó são executadas obras autorais, fundamentadas nos estilos e 
no folclore paraense e amazônico. Assim como as guitarras, os instrumentos 
de percussão artesanais oriundos de diversas cidades da Amazônia são 
priorizados no grupo (estes estão presentes em quase todas as categorias de 
música amazônica).

21 O
U
T 20h
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ESPAÇO CULTURAL ESCOLA SESC
AV. AYRTON SENNA 5677

JACAREPAGUÁ | RIO DE JANEIRO
(21) 3214 7404



17 e 18 de outubro

A Escola Sesc de Ensino Médio e o IATEC – 
Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação realizam 
em outubro de 2017 o Fórum Profissão Entretenimento 
2017 - Aprender para Crescer. O evento conta com a 
presença de grandes profissionais para compartilhar 
seus conhecimentos, em temas que somam à formação 
e fomento dos profissionais das áreas técnicas e de 
produção, e que atuam no mercado do entretenimento.

Intercâmbio entre os grupos
da Mostra Nacional de Música

Apenas para grupos participantes.

   Seminário Música Brasileira
O seminário propõe um panorama das diferentes cenas musicais e 

realidades culturais das cidades e regiões representadas durante a Mostra. 
Serão dois dias de debates, com a participação de cinco artistas a cada dia, 
representando as diferentes regiões e trocando experiências e vivências sobre 
fazer música no Brasil. O evento é livre e gratuito, e ocorre na biblioteca.

Sons de Beira (RO/Norte), Grupo Coqueiro Alto (PB/Nordeste), Estela 
Ceregatti (MT/Centro-Oeste), Grupo Água Viva (RJ/Sudeste), Arnou de 
Melo Quarteto (SC/Sul).

Muiraquimbó Orquestra (PA/Norte), Camilla Campos (SE/Nordeste), Pablo 
Fagundes (DF/Centro-Oeste), A Mesa (ES/Sudeste), Trio Reserva (Sul/PR).

Formulário de inscrição no site do Espaço Cultural:
espacocultural.escolasesc.com.br

19 O
U
T 16h às 17h30

20 O
U
T 16h às 17h30

21 O
U
T 10h às 17h
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Inscrições gratuitas:
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Palestras

17/10, terça-feira

10h - 10h45          Produção artística x Produção de eventos:
      conhecendo as diferenças

Com Álvaro Nascimento (mediação) +
Raphael Pulga, Christian Lobo e Marcia Band

10h - 10h45      Mixagem de monitor
Com Marcio Reis

10h - 10h45      Projetos de salas de realidade virtual
Com Artur Brandão

  
11h15 - 12h          Mapping

Com Jodele Larcher

11h15 - 12h      Quebrando paradigmas:
gestão ambiental em eventos
Com Ana Paula Vieira

  
14h - 14h45      Melhores práticas para divulgação de eventos: 

tendências e ferramentas digitais 
Com Alessandra Motta

14h - 14h45          Prevenção jurídica
na indústria do entretenimento
Com Fernanda Marcial e Mauricio Pinto

15h15 - 16h      Iluminação para vídeo 
Com Ricardo Fuji
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15h15 - 16h      Captação de áudio para TV 
Com Paulo Ferreira

16h30 - 17h15     Captação de imagens eventos esportivos 
Com Natan Moreira

16h30 - 17h15     Nova Lei de Incentivo à Cultura:
as mudanças no setor
Com Fernanda Borriello + convidados

17h45 - 18h30      Acústica em templos religiosos 
Com Marcus Watson e Wagner Pedretti

18/10, quarta-feira

10h - 10h45      Novidades e tendências do mercado de sonorização
Com Maurício Pinto

10h - 10h45       Novidades e tendências do mercado de iluminação
Com Samuel Betts, Vicente Vitale,
Binho Schaefer, Bimbão e Steven Way

11h15 - 12h      Imagens aéreas com uso de drones
Com Gustavo Torres



17/10, terça-feira

10h - 12h      Introdução – Gravando áudio com o Pro Tools 
Com Wagner Pedretti

16h15 - 18h15      Introdução – Produzindo música eletrônica
com o Live
Com Lucas Ramos

18/10, quarta-feira
  

12h - 14h      Drones – Captação de imagens aéreas
Com Gustavo Torres

14h - 16h      Introdução ao Adobe Premiere
Com Marcelo Ferraz

Oficinas

11h15 - 12h      O mercado da Economia Criativa
Com Leo Feijó

14h - 14h45      Segurança em grandes eventos:
como planejar e prevenir acidentes 
Com Elsa Costa (mediação) + Alex Bosquet,
Renato Silva, Camilo D’Ornellas e Vicente Donnici

14h - 14h45      Aterramento: existe diferença entre
proteger pessoas ou construções? 
Com Henrique Elisei

  
15h15 - 16h      Midas e Turbo Sound

Com Milton Koprosky

15h15 - 16h      Music Business 
Com Daniel Figueiredo, Celso Fonseca e Daniela Colla

16h30 - 17h15      Direção artística em eventos corporativos 
Com André Leite

16h30 - 17h15      Técnicas de sonorização e
otimização de sistemas de pequeno porte
Com Carlos Pedruzzi e Fred Junior

17h45 - 18h30      Iluminação: dicas e soluções para projetos em
locais sem estrutura adequada
Com Naldo Bueno

17h45 - 18h30      Lei de Incentivo ao Audiovisual
Com Thiago Mello

   Clube de Espectadores  2524   Clube de Espectadores



26   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  27

Circuito Autores
26/10, quinta-feira

Local: Biblioteca
Livre. Grátis.

15h

Projeto voltado para 
promover, por meio 
de uma itinerância 
em âmbito na-
cional, autores de 
diversas catego-
rias da litera-

tura brasileira. 

A fim de atuar na promoção 
da leitura e da literatura, o Sesc 
propõe o projeto Arte da Palavra – 
Rede Sesc de Leituras, voltado para 
ações formativas e de fruição lite-
rária,  abrangendo públicos diversos 
e faixas etárias distintas. São ações 
que abrangem toda a cadeia da litera-
tura, desde a formação e a divulgação de 
novos escritores, a valorização de obras e 
escritores brasileiros e as novas formas de 
produção e fruição literária, possibilitadas 
pela emergência de discursos periféricos e 
pela utilização de novas tecnologias. Desse 
modo, as diferentes frentes contempladas 
pelo projeto podem contribuir para a demo-
cratização do acesso à leitura, um dos pilares 
para o desenvolvimento social e cultural do país.

Luci Colin (SC)

Poeta e ficcionista curitibana, tem dezessete livros publicados, entre os 
quais Nossa Senhora D’Aqui (romance, 2015), A árvore todas (contos, 
2015), Querer falar (poesia, 2014 – finalista do Prêmio Oceanos) e A 
palavra algo (poesia, 2016). Participou de antologias nacionais (como 
Geração 90 – Os transgressores e 25 mulheres que estão fazendo a 
Literatura brasileira) e internacionais (nos EUA, Alemanha, França, 
Uruguai, Argentina, Peru e México). Também já traduziu Gertrude Stein, 
E. E. Cummings, Gary Snyder, Eiléan Ní Chuilleanáin, entre outros.

Casé Lontra Marques (ES)

Nasceu em 1985, vive e trabalha em Vitória (ES). É licenciado e mestre 
em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Entre 2008 e 2015, 
publicou oito livros de poesia, entre os quais se destacam Enquanto perder 
for habitar com exatidão, Movo as mãos queimadas sob a água e Mares 
inacabados. Em 2016, poemas seus foram selecionadas para a antologia 
BilíngueInventar la felicidad: muestra de poesía brasileña reciente, editada 
no Peru e, em 2014, a obra Indícios do dia integrou a coleção Poesia Viva, 
do Centro Cultural São Paulo. Por três anos consecutivos, foi premiado 
em editais de literatura da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Tem 
participado de eventos nacionais e internacionais de poesia, além de colaborar 
regularmente em publicações literárias impressas e digitais. Ministra palestras 
e oficinas de literatura, especificamente de análise e criação poética.
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O Grande VeleirO. .
Exposição

Bispo do Rosário

28/9 a 25/11

Inspirada na obra de Arthur Bispo do Rosário, esta exposição 
apresenta o artista por meio de uma estação multissensorial e convida 
o público a embarcar, como marinheiros, à descoberta de novos 
olhares sobre arte e cultura na imensidão poética de Bispo.

A mostra O Grande Veleiro é composta por diversos elementos que 
contextualizam a trajetória de vida de Bispo, como a saída de sua cidade 
natal, Japaratuba, em Sergipe, seus anos de formação na Marinha do 
Brasil, a breve carreira de lutador de boxe, sua chegada na cidade do 
Rio de Janeiro e as internações, por cerca de 50 anos, em hospitais 
psiquiátricos – que inscreveram uma marca singular em suas criações.

Como uma estação marítima, a exposição possibilita ao visitante 
compartilhar, por meio de módulos interativos, atividades educativas 
e recreativas interdisciplinares, como oficinas e brincadeiras. Além 
dos painéis imantados e espaços para experimentação, a tripulação 
de O Grande Veleiro tem a oportunidade de assistir ao documentário 
O Prisioneiro da Passagem, de Hugo Denizart: trata-se do primeiro 
registro audiovisual em que se pode ver Bispo e sua coleção.

Em diálogo com a Caixa dos Escolhidos, material pedagógico que 
utiliza os jogos como estratégia para a formação cultural de crianças e 
adultos, a exposição traz objetos que ilustram o universo de Bispo do 
Rosário e aprofunda a experiência do visitante, que pode, de maneira 
lúdica, embarcar com o marinheiro-artista nesta aventura.

Todos a bordo! Navegar é preciso!
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1- Janelas do Castelo
Teatro de bonecos - dia 4

2- Myo_Clonus
Dança - dia 1

3- Agustino Peixe Grande
Teatro de bonecos - dia 5

4- Laio e Crísipo
Teatro - dia 12
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Mais informações em:
espacocultural.escolasesc.com.br

(21) 3214-7404
espacoculturalescolasesc@gmail.com 

Espaço Cultural Escola Sesc 
espacoculturalescolasesc

Como chegar?
Centro: 
Ônibus: 181/315/352/361

Terminal Alvorada: 
Ônibus: 692/693/880/882A/886/890A

Baixada: 
Ônibus: 400T/405T/415T/420T/425T

Zona Oeste - integração Taquara/Merck: 
Ônibus: 900/991A/693

Metrô: 
Linha 2, Del Castilho com integração 
para Alvorada 613/614 
Linha 4, Jardim Oceânico com integração 
nas linhas 565 e 862

Estacionamento gratuito sujeito à lotação

VILA DO PAN (2007)

Remetente:  
Espaço Cultural Escola Sesc
Avenida Ayrton Senna, 5677 - Jacarepaguá
Cep: 22775-004    Rio de Janeiro / RJ  

Realização


