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Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Salvador 

Programação completa: www.sescbahia.com.br



Há 72 anos o Sesc incentiva 

a transformação pela Educação 

e cultiva a semente do bem-estar social.

Criado e mantido pelos Empresários do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo.



O Serviço Social do Comércio é uma entidade de direito 
privado, criada e mantida pelo empresariado do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo nos termos do Decreto Lei nº 9.853, 
de 13 de Setembro de 1946 

São muitas as histórias que o Sesc tem para contar ao longo 
desses 72 anos. Os protagonistas são os milhares de 
brasileiros que descobriram o hábito da leitura nas 

bibliotecas; conseguiram um sorriso mais bonito nas unidades 
do OdontoSesc; se emocionaram nos teatros; superaram as 

próprias expectativas nas corridas de rua ou nos jogos 
esportivos; aprenderam as primeiras palavras nos bancos do 
Sesc Ler; fizeram novos amigos nos grupos de convivências e 
nas atividades de recreação; curtiram as férias nas unidades 

do Turismo Social; se divertiram nas brinquedotecas; se 
sentiram úteis como voluntários do Mesa Brasil Sesc. 

Diversidade, conhecimento, oportunidade, transformação. 
Estas são algumas palavras que acompanham as ações 

desenvolvidas pelo Sesc. Pioneirismo, inovação e inclusão são 
outros termos adotados ao longo dessas décadas, sem perder 
de vista o acolhimento, a convivência e a atenção iniciais. Um 
trabalho que tem como foco o ser humano e sua capacidade 

de ampliar seus horizontes. 

para prestar serviços sociais nos 
campos de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.



MISSÃO 

Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e 

para melhoria da qualidade de vida do trabalhador do setor de 

comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa 

renda, através de serviços subsidiados e de excelência.

VISÃO 

Ser uma Organização de referência em ação educativa, com 

excelência em todos os campos da atuação institucional no 

Estado da Bahia.

VALORES 

Ÿ Transcender o atendimento social direto, pautado na ação 

educacional;

Ÿ Valorizar as pessoas e desenvolver o trabalho em equipe, 

compartilhando os conhecimentos (interdisciplinaridade);

Ÿ Promover transparência na gestão;

Ÿ Propagar princípios humanísticos, éticos, e universais de 

forma a contribuir com o desenvolvimento da clientela; 

Ÿ Preservar o meio ambiente como forma de sobrevivência humana.

CLIENTE PRIORITÁRIO

Ÿ Titular: Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

em atividade (ou em licença), estagiário, aposentado ou 

desempregado;

Ÿ Dependente: cônjuge, companheiro(a), viúvo(a), filhos, 

pais, avô/avó e netos, órfão, pessoa sob guarda (definitiva 

ou provisória), padastro/madastra ou enteado.
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Sesc 

Oportunidade 

para conviver, crescer

e ampliar horizontes.
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Abril Verde é uma campanha de conscientização e 
orientação com o objetivo de prevenir acidentes e 
doenças do trabalho. Criado inicialmente como um 
movimento, a Campanha conta com a participação 
voluntária e espontânea de pessoas que desejam 
apontar a necessidade para a implantação de uma 
nova cultura para a prevenção de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais. O objetivo é 
garantir segurança, tranquilidade e melhores 
condições trabalhistas para todos os brasileiros.

Para conscientizar a população, foi escolhida a cor 
verde para o mês de Abril, simbolizando a segurança 
trabalhista. Já o mês de Abril foi escolhido baseando-
se no Dia Mundial em Memória às Vítimas de 
Acidentes de Trabalho, comemorado no dia 28 de 
abril. Em 1969, uma explosão de uma mina da cidade 
de Farmington, na Virgínia, estado dos Estados 
Unidos, acabou por matar 78 trabalhadores, 
caracterizando o episódio como um dos maiores e 
mais conhecidos acidentes trabalhistas da 

História do Abril Verde 
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humanidade. A cor verde está relacionada aos cursos da área da 
saúde, e por isso o símbolo da campanha Abril Verde é o laço verde. 

O mês de abril deve ser celebrado dentro do ambiente trabalhista e 
empresarial como o momento perfeito para melhorar a 
convivência e também a segurança no local de trabalho. É comum 
que se realizem diversas atividades ao longo do mês nas empresas, 
firmando o Abril Verde como o maior apoio à causa de segurança do 
trabalho. As atividades podem estimular e orientar na adoção de 
diversos procedimentos de segurança e melhoria da saúde dos 
trabalhadores, através de palestras e dinâmicas de grupo que 
podem ensinar os funcionários a pensar primeiramente na sua 
segurança e de seus colegas dentro do seu local de trabalho.

A dica é que sejam realizados debates, seminários, palestras, 
mobilizações sociais em grupo e voluntárias, adoção do símbolo da 
campanha, o laço verde, em todo o ambiente corporativo e 
também em forma de sinalizações pessoais aos funcionários, 
iluminação com tons de verde em empresas que possuem este 
recurso e diversos outros métodos para chamar a atenção da 
população à prevenção e a segurança trabalhista. Com o grande 
número de acidentes trabalhistas no Brasil, sendo uma média 
aproximada de 705 mil casos ao ano, a Campanha visa garantir a 
proteção e o conhecimento necessários aos funcionários para que 
a segurança e a integridade física e mental da equipe de trabalho 
seja preservada.

Procure os membros da Cipa e/ou a equipe da SESMIT (Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalh) 
de sua empresa e faça sugestões de ações para todos os ambientes 
de trabalho.

Abril Verde nas Empresas 

Palestras sobre Abril Verde 

Fonte: Conceito Zen - https://www.conceitozen.com.br/abril-verde.html
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A Educação no Sesc
Processo de transformação social e cidadania, a 
Educação está em todas as ações do Sesc. Seja em 
atividades ou projetos, o objetivo é instruir, educar e 
orientar de maneira completa nas mais diferentes 
áreas do conhecimento. No Sesc, a Educação é 
dinâmica, acredita na autonomia e na capacidade de 
cada aluno. Ela está nas salas de aula das escolas, nos 
cursos de valorização social, bibliotecas, centros de 
atividades e atende todas as faixas etárias. 

Da alfabetização aos cursos de atualização profissional, 
o Sesc oferece educação de qualidade a crianças, 
jovens, adultos e idoso. Além disso, investe ainda na 
formação e capacitação de professores. Por meio de 
cursos, oficinas e seminários, os profissionais de 
pedagogia da rede pública e privada de ensino realizam 
intercâmbio de experiências e conhecimentos. 

Veja a seguir, a programação nas Unidades.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
O Sesc atende crianças, dependentes de comerciários, na 
Educação Infantil (3 a 5 anos) e Ensino Fundamental 1 e 2 (6 a 14 
anos) dentro de uma proposta pedagógica centrada no 
Sociointeracionismo, onde é ampliado o acesso da criança ao 
universo letrado, proporcionando desde o seu ingresso contatos 
com os mais variados suportes de leitura e escrita. As atividades são 
articuladas com conteúdos de matemática, língua portuguesa, 
ciências físicas, biológicas e sociais, e arte & movimento. A 
Educação no Sesc é desenvolvida com ações críticas e 
transformadoras, além de oferecer orientações de saúde bucal e 
acompanhamento nutricional, com cardápio balanceado. O Sesc 
oferece todo material pedagógico utilizado na Escola, cabendo ao 
aluno apenas o material individual. | Capital e Interior

HABILIDADES DE ESTUDO
Para crianças de 7 a 10 anos, regularmente matriculados no Ensino 
Fundamental (2º ao 5º ano) em escolas públicas, preferencialmente 
dependentes de comerciários, que recebem orientações nas 
tarefas escolares por professores e estagiários. O prazer do 
aprendizado é despertado através de uma proposta inovadora que 
incentiva a pesquisa, a reflexão crítica e a curiosidade científica por 
meio de jogos, brincadeiras e estudos de complementação ao 
conteúdo ministrado nas suas escolas de origem. Tudo isso em um 
ambiente convidativo. Esporte, lazer, cultura e arte também fazem 
parte do cotidiano desse projeto. | Interior 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Na perspectiva de contribuir para a efetivação do direito à 
educação e para a melhoria da qualidade de vida, centrando sua 
ação socioeducativa junto aos jovens e adultos, maiores de 15 anos, 
o Sesc oferece cursos de Alfabetização, Ensino Fundamental 1 (1º ao 
5º ano) , Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º) e Ensino Médio. 
Contemplado no Programa de Comprometimento e Gratuidade para 

COMPLEMENTAR
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comerciários e dependentes cuja renda familiar é de até 3 (três) 
salários mínimos. Após o processo seletivo, quem não atender aos 
requisitos do Programa poderá participar pagando a mensalidade. | 
Barreiras. Segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30. | Paulo Afonso. 
Segunda a sexta-feira, nos turnos vespertino e noturno. | Salvador 
(Rua Chile). Segunda a quinta-feira, com turmas às 13h e 15h.

CORTE & COSTURA
Para iniciante ou aqueles que querem praticar ou aperfeiçoar seus 
conhecimentos de forma simples e prática, como o manuseio da 
máquina de costura e suas funções, leitura de moldes, modelagem e 
montagem das peças, costura e acabamentos manuais e à máquina. 
Curso “gratuito” oferecido através do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade. Os critérios de seleção estão 
disponíves no site: www.sescbahia.com.br. Turmas de 10 alunos. Pré-
requisito: 18 anos+. | Feira de Santana. Turnos matutino (ter e qui, 9h 
às 12h), vespertino (qua e sex, 14h às 17h) e noturno (qua e sex, 18h às 
21h). Vagas remanescentes. | Vitória da Conquista. Turno vespertino 
(ter e qui, qui e sex), 14h10 às 17h10.  | Porto Seguro. Turnos matutino 
(qua e sex, 8h30 às 11h30) e vespertino (ter e qui, 14h às 16h). 

CULINÁRIA
Para iniciante ou aqueles que querem praticar ou aperfeiçoar seus 
conhecimentos de forma simples e prática, seguindo os princípios 
de higiene, manipulação e aproveitamento total dos alimentos. 
Curso “gratuito” oferecido através do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade. Os critérios de seleção estão 
disponíveis no site: www.sescbahia.com.br. Pré-requisito: 16 
anos+. | Vitória da Conquista. Salgados para festa – 8 a 30/04, com 
turma de 15 alunos no turno vespertino (14h10 às 16h40) e 10 alunos 
no noturno (18h30 às 20h10), terça a quinta-feira. | Porto Seguro. 
Turmas de 10 alunos nos turnos matutino (sábado, 8h30 às 11h30), 
vespertino (terça, quarta e quinta, 14h às 16h).

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
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OFICINAS DE ARTES
Oportunidade para o desenvolvimento de habilidades natas 
através das modalidades de Habilidades Manuais (14 anos+), 
Expressões Artísticas, Artesanato e Culinária (18 anos+). Inscrição 
gratuita. | Salvador (Centro de Formação Artesanal). Sempre das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Dia 2 – Arte com Pet (mosaico); 
dia 3 – Pintura em Tela; dia 4 – Arte com parafina; dia 5 – Boneca; dia 
8 – Peças e Utensílios em papel Jornal; dia 10 - Arte faça fácil; dia 11 – 
Ovos de Páscoa; dia 16 – Peças de Retalhos; dia 17 – Embalagem; dia 
18 – Confecção de bijouteria; dia 22 – Arte com Jeans; dia 24/04 – 
Biscuit; dia 26 – Embalagem e Pintura em tecido. Requisito: 14 
anos+. Vagas limitadas. | Porto Seguro. Arte com retalho, arte com 
jornal, arte em balões, decoração de festa, pintura em tecido, 
confecção de flores em eva, confecção de bonecas. Turma de 10 
alunos nos turnos matutino (sábado, 8h30 às 11h30) e vespertino 
(segunda, quarta e sexta, 14h às 16h).

LAÇOS E TIARAS 
Para iniciante ou aqueles que querem praticar ou aperfeiçoar seus 
conhecimentos com trabalhos manuais de forma simples e prática. 
| Paulo Afonso. De 1º a 12/04, turma de 20 alunos (seg a sex, 13h30 às 
17h30). Inscrição: R$40 (Cartão Sesc). Para os demais públicos 
consultar tabela.

ECO SESC
Palestras, debates e oficinas sobre conservação do meio ambiente 
na Rede Pública e Privada de Ensino. | Feira de Santana (Tomba). 
Dia 21/04, às 10h – Oficina “Embarque nesse TREM e venha (RE)criar 
com a gente” – reaproveitamento de objetos plásticos, de forma 
segura, com o objetivo de preservar a natureza. | Vitória da 
Conquista (Escola Glauber Rocha). Dia 26/04, 8h10 e 14h30.

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
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A Cultura no Sesc
O Sesc está em todo país para democratizar o acesso 
dos cidadãos ao cinema, teatro, concertos, museus 
e bibliotecas. Por isso, entrelaça entretenimento e 
diversão com educação para promover cultura de 
qualidade e ajudar na formação lúdica de milhões de 
brasileiros. Grande parte das atrações culturais do 
Sesc são gratuitas e chegam em locais que 
geralmente não recebem circuitos comerciais.

O Sesc leva o cinema às praças e o teatro para as ruas. 
Promove shows e exposições, festivais e saraus sobre 
temas populares referentes às nossas múltiplas 
culturas, realidades e sociedades. Além disso, ensina a 
fazer Cultura por meio de cursos, oficinas e palestras 
que se multiplicam nas Unidades.  
 
Veja a seguir, a programação nas Unidades.
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Com o objetivo de promover a difusão da produção 
cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial 

de exibição, o Sesc abre inscrições para cineastas 
independentes inscreverem seus trabalhos para participar da   
3ª MOSTRA SESC DE CINEMA. O projeto visa descentralizar e 

equalizar a participação de todas as regiões do país na 
produção audiovisual brasileira e facilitar o acesso do público a 

filmes produzidos dentro e fora dos centros urbanos. A 
avaliação será feita por uma comissão formada por 

profissionais e especialistas das áreas de cultura e de cinema, e 
o edital e formulário de inscrição estão disponíveis no site: 

www.sesc.com.br/mostradecinema. 
Inscrições até 15/04



CURSOS DA ÁREA ARTÍSTICA
Conhecimento, vivência e aprimoramento técnico das manifestações 
artísticas, além de desenvolver a habilidade e o talento. | Salvador 
(Nazaré). Matrículas abertas. Vagas remanescentes. 
Percussão - segunda e quarta-feira, das 14h às 15h30. Investimento: 
R$17 (comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).
Dança (Mulheres) – segunda e quarta, às 9h30 e 10h30. Investimento: 
R$17 (comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).
Dança (Homens) – segunda e quarta, às 10h e 11h30. Investimento: R$17 
(comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).
Teatro (14 a 17 anos) – segunda e quarta-feira, das 14h às 17h. R$17 
(comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário). 
C a n t o  –  q u a r t a - f e i r a ,  à s  1 9 h 3 0 m i n  à s  2 1 h .  R $ 1 7  
(comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).
Canto (12 a 17 anos) - quarta-feira, às 14h às 15h. R$17 
(comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
As histórias são efetivamente formas de ensinar e aprender, o que 
permite o contato com o mundo da fantasia, liberando a 
imaginação e facilitando seu exercício. | Salvador (Piatã). De 6 a 
28/04, sábado e domingo, às 14h.
    
MOSTRA LITERÁRIA 
Em abril, o Sesc realiza mostras literárias na capital e interior com 
temáticas comemorativas. | Jequié. 2 a 30/04 (ter a dom), das 8h às 
16h20 – Em homenagem ao Dia Nacional do Livro Infantil serão 
expostas obras de literatura infantil, especialmente do autor 
Monteiro Lobato. | Santo Antônio de Jesus. De 15 a 19/04, das 9h às 
16h – Em homenagem ao Dia Internacional do Livro Infantojuvenil 
(2), Dia da Biblioteca (9) e Dia Nacional do Livro Infantil (18), serão 
expostas obras da escritora infantil Ruth Rocha. 

BIBLIOTECA
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CURSO DE TEATRO
Conhecimento, vivência e aprimoramento técnico das 
manifestações artísticas, além de desenvolver a habilidade e o 
talento. | Salvador (Nazaré). Segunda e quarta-feira, 14h às 16h30 (12 
a 17 anos);Terça e quinta-feira, 14h às 17h (18 anos+). Requisito: teste 
de aptidão. Mensalidade: R$25 (Cartão Sesc válido). Demais públicos, 
consultar tabela na Unidade. Mais informações: 3254-3903. | Porto 
Seguro. 2 turmas, com capacidade para 10 alunos cada, com aulas de 
50 minutos, duas vezes na semana e carga horária de 76 h/anual. 

ESQUETE 
Pequeno fragmento de um texto, de atuação intensa e geralmente de 
caráter cômico. | Salvador (Piatã). De 6 a 28/04, sáb e dom, às 14h.

PALCO GIRATÓRIO – 22ª EDIÇÃO
Entre as novidades desta edição está a Cena Expandida – Circuito 
Especial, que promoverá ações com duração estendida como 
residências e mapeamento de artistas. Além dos espetáculos, o Palco 
Giratório promove ações formativas: Oficinas, Intercâmbio e o painel 
Pensamento giratório. Na Bahia, a 1ª etapa 2018 é com o grupo 
MANADA Teatro (CE) que apresentará espetáculo e realizará oficina: 
Aquelas - Uma dieta para caber no mundo - O espetáculo remonta a 
história de Maria de Bil, assassinada em 1926 pelo seu 
“companheiro”, transformada em mártir e até hoje ícone de 
devoção do povo de Várzea Alegre. Classificação 14 anos. | Santo 
Antônio de Jesus. Dia 12/04, às 19h30. Ingresso: 1kg de alimento 
estocável. | Jequié. Dia 14/04, às 16h. Entrada franca. | Salvador 
(Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 17/04, às 19h30. Ingresso: R$20, 
R$16 (Cartão Sesc) e  R$10 (meia). | Feira de Santana (Centro de 
Cultura Amélio Amorim). Dia 6/04, às 20h. Ingresso: R$10, R$8 
(Cartão Sesc) e  R$5 (meia). 
Te escrevo nossos corpos - Trânsito e corpos sensíveis - A oficina 
como objetivo a criação de uma teia de conflitos e provocações, 

ARTES CÊNICAS
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através de exercícios sugestionados e cartas coletivas. Público-
alvo: artistas cênicos profissionais e em formação. Ministrante 
Murillo Ramos. | Santo Antônio de Jesus. Dias 10 e 11/04, das 17h30 
às 21h30. Inscrição: 1kg de alimento estocável. | Jequié. Dia 15/04, 
das 8h às 17h. Inscrição gratuita. 

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES
Baseado no clássico infantil que encantou várias gerações, o 
spetáculo apresenta a história de uma rainha má que morre de 
ciúmes da beleza de sua enteada, Branca de Neve. Classificação: 
livre. | Salvador. (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 6 e 7/04, às 
16h. Ingressos: R$70, R$56 (Cartão Sesc válido) e  R$35 (meia).

LEIA AÊ! 
Uma pacata praça é lugar ideal para uma tranquila leitura, é o que 
pensa o palhaço Cabelinho ao sair da biblioteca com seus livros 
preferidos. Um espetáculo infantil e interativo, do grupo Sim 
Produções (BA), que convida as crianças ao mundo encantado da 
leitura. Classificação: livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). 
Dia 6/04, às 17h. Ingresso: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10.

CHAME GENTE 
O espetáculo, da Companhia Livre de Teatro, é o encontro entre 
música, teatro, dança e poesia que traz à luz da cena questões 
relacionadas à luta contra a violência às mulheres, a afirmação da 
cultura negra afro-baiana, além do carnaval enquanto palco de 
protesto e folia. Classificação: 10 anos. | Salvador (Teatro Sesc 
Senac Pelourinho). Dias 11,12 e 13/04 às 19h. Ingressos: R$20, R$16 
(Cartão Sesc) e R$10 (meia).

CRIANCEIRAS, MÚSICAL MÁRIO QUINTANA
O cantor e compositor Márcio de Camillo apresenta o show musical 
com poesias de Mario Quintana. | Salvador (Teatro Sesc Casa do 
Comércio). Dias 13 e 14/04, às 16h. Ingressos: R$70, R$56 (Cartão 
Sesc válido) e  R$35 (meia).
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O BARÃO NAS ÁRVORES
O espetáculo, encenado pelo Coletivo Duo (BA), narra as aventuras 
do garoto Cosme, um filho de nobres, que aos 12 anos de idade 
sobe numa árvore e jura nunca mais descer. Um universo híbrido de 
música, teatro e contação de histórias. Classificação: livre. | 
Salvador (Teatro Sesc Senac Pelourinho). Dias 13,20 e 27/04 e 4/05, 
às 17h. Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10 (meia).

SESC DRAMATURGIAS 
Oficinas de Leituras Dramatizadas, Escrita Dramatúrgica, 
Dramaturgia do Ator, da Dança, da Luz e do Circo, entre outras, com o 
objetivo de valorizar a relação de artistas, profissionais e iniciantes 
com as diferentes esferas e possibilidades da dramaturgia. No mês 
de abril, Joice Aglae, professora da Escola de Teatro da UFBA, 
ministrará uma oficina de Leituras dramáticas a partir do método de 
Análise Ativa de Stanislavski. | Santo Antônio de Jesus. Dias 13 e 14/04, 
das 13h às 19h. Inscrição: 1kg de alimento estocável. | Jequié. De 8 a 
10/04, das  8h às 12h. Inscrição gratuita com Cartão Sesc válido ou RG. 

O BAÚ ENCANTADO DE MEMÓRIAS
Narração de contos populares, indígenas e afro-brasileiros, 
intercalados com cirandas, cantigas e brincadeiras, pela personagem 
Boneca Zazá, interpretada por Jamile Menezes, graduada em artes 
visuais pela UFRB, especialista em Arte Educação pela UFBA, arte-
educadora na rede pública e privada de ensino no Recôncavo da Bahia, 
e autora do livro “As escolas de Joana”. | Santo Antônio de Jesus. Dia 
16/04, às 10h e 15h. Entrada franca.

O PALÁCIO DOS URUBUS
Na distante ilha de Babaneiralle, governada por um confuso sistema 
monárquico, vive uma família real, egocêntrica e extravagante. Alguns 
ministros da corte, não satisfeitos com o atual sistema político, unem-
se à inconformada e miserável população, para então, planejarem uma 
grande revolução. Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do 
Comércio). Dias 22 e 23/04, às 20h. Entrada franca.
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CURSOS
Conhecimento, vivência e aprimoramento técnico das manifestações 
artísticas, além de desenvolver a habilidade e o talento de forma 
simples e prática. | Salvador (Nazaré). Canto (14 anos+) – quarta-feira, 
às 14h e às 15h30; Canto (18 anos+) – quarta-feira, às 18h. Canto Coral (18 
anos+) – quarta-feira, às 19h30. Percussão – segunda e quarta-feira, 14h 
às 15h30 (12 anos+). Violão para Iniciantes (14 anos+) - Sexta-feira, às 14h 
e 15h30 e 18h (18 anos+). *Necessário instrumento musical. Vagas 
remanescentes.  | Feira de Santana. Flauta (7 anos+) – terça e quinta-
feira, 10h às 10h50 e quarta e sexta-feira, 14h às 14h50. Violão (12 anos+) 
– terça e quinta-feira, 11h às 11h50 e 18h30 às 18h50; quarta e sexta-feira, 
15h às 15h30. Teclado – segunda e quarta-feira, 9h às 9h50; quarta e 
sexta, 16h às 16h50 e terça e quinta-feira, 17h às 17h50. Percussão - terça 
e quinta-feira, 15h às 15h50. Mensalidade (Cartão Sesc válido): R$25. 
Para os demais públicos, consultar tabela de preços. Inscrições 
abertas. Vagas limitadas.

SONS DA BAHIA
Apresentações que mostram a influência de diversas culturas na 
formação da música popular baiana e brasileira. | Salvador (Piatã). 
De 6 a 28/04, sábado e domingo, às 14h. | Feira de Santana. Dia 
14/04, às 12h – Jean Santana. 

OFICINA DE PANDEIRO
Sesc promove oficina para jovens e adultos do instrumento musical 
de percussão muito usado nas manifestações de samba, pagode, 
baião, coco, maracatu, entre outros. | Salvador (Nazaré). De 7 a 
30/05, às 14h. Inscrição gratuita de 8 a 30/04. Vagas limitadas.

SESC INSTRUMENTAL
Com o objetivo de difundir e estimular a música instrumental, a 
diversidade e a expressão artística, o Sesc apresenta Juvino Filho e 
Grupo - um trabalho que traz as confluências através das culturas 

MÚSICA
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indígena, luso, afro, árabe e outras. O quarteto é formado por Juvino 
Alves dos Santos Filho (clarineta), André Jordão de Lima (violão), 
Rodrigo Heringer Costa (percussão) e Jelber Santos Oliveira (piano). 
Classif.: livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 4/04, 18h. 
Entrada franca.

TRIBUTO A SÉRGIO SAMPAIO 
O projeto Apuama surgiu em Granada (ESP) e propõe a união da 
música popular brasileira à música flamenca. No show, o grupo 
homenageia o compositor Sérgio Sampaio, parceiro de Raul Seixas, 
que deixou sua marca na história da MPB. Musicos: Marcelo Maia 
(violão e voz) e Alexandre Palma (violão flamenco). Classificação 
livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 5/04, às 20h30. 
Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e  R$10 (meia).

NOVA ERA & VANDAL 
Apresentação única, mesclando o improviso rítmico com videoarte e 
projeções dos artistas visuais Super Afro e Core, com postura e atitude 
de quem conhece a vida do subúrbio e da cidade de Salvador. 
Classificação 16 anos. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 
6/04, 20h30. Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc válido) e  R$10 (meia).

BAGUM CONVIDA LETIERES LEITE
Após lançar o terceiro EP, Tecido, o grupo apresenta ao público 
soteropolitano uma nova perspectiva da música instrumental 
nordestina, juntando três expoentes que atravessam diferentes 
sonoridades e referências de um mesmo gênero musical. | Salvador 
(Arena Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 7/04, às 17h. Ingressos: 
R$20, R$16 (Cartão Sesc) e  R$10 (meia).

UNLIMITED
Show gospel que tem como objetivo levar a palavra de paz e esperança 
através da música e da arte para todos os públicos. Classificação: livre. | 
Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 26, às 19h30, e 27/04, 9h 
e 19h. Ingressos: R$25, R$20 (Cartão Sesc) e  R$12,50 (meia).
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CINESESC
A magia do cinema para o público viver as mais intensas emoções e 
a desenvolver o senso crítico, estético e cultural diante dos 
acontecimentos no mundo, além de estimular a formação cultural 
e proporcionar momentos de lazer. Entrada franca mediante 
apresentação Cartão Sesc. | Salvador (Nazaré). Seg e qua, sessão às 
9h. | Salvador (Piatã). Dias 4, 11, 18 e 25/04, sessão às 19h. | Feira de 
Santana (Tomba). De 6 a 28/04, sáb e dom, sessão às 14h. | Vitória 
da Conquista. Ter e sáb, sessões às 9h30 e 14h30. | Barreiras. Qui, 
sessão às 19h; e sáb, sessão às 16h. | Jequié. Sáb e dom, sessões às 
9h30 e 14h30. | Porto Seguro. Sex, sessão às 14h30; sáb, sessão às 
16h; e dom, às 16h. | Santo Antônio de Jesus. Sessões às 9h30 e 
14h30. Dias 3 e 5/04 - Wickie e o tesouro dos deuses (aventura, 
livre); dias 24 e 26/04 – O galo de São Victor (animação, livre). | 
Paulo Afonso (Sesc Ler).  Sessões às 16h. Entrada franca. Dia 6/04 – 
As duas Irenes (drama, 14 anos); dia 13/04 - Do universo 
infantojuvenil (animação, livre); dia 27/04 – A história do queijo de 
cabra (animação, livre). | Paulo Afonso (Praça CEU). Sessões às 15h. 
Dia 4/04 - O galo de São Victor (animação, livre); dia 11/04 - As duas 
Irenes (drama, 14 anos); e dia 25/04 - Minha vida de abobrinha 
(animação, 10 anos). | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). 
Exibição de filmes que convidam à reflexão acerca das identidades 
indígenas e das fronteiras que se expandem para além da geografia 
brasileira. Dias 2, 9, 16, 23 e 30/04, sessão às 15h - Martírio 
(documentário, 12 anos) e O índio (10 anos). 
 

 
ESPAÇO ARTE
Difundir e ampliar o acesso à produção artística contemporânea 
através de exposições com artistas locais e regionais. | Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio). De 2/04 a 30/05, seg a qui, 9h às 17h, e 
sex a dom, 14h às 21h – Exposição “As cores urbanas”, do Artista Waldo 

AUDIOVISUAL

ARTES VISUAIS
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Robatto, apresenta uma coletânea do seu trabalho, através de cenas 
urbanas, influência da arquitetura e seus jardins imaginários. | Salvador 
(Rua Chile). Até 30/04, das 9h às 17h – Exposição “Retratos”, quadros 
que retratam mulheres em diversas técnicas, do artista Ed Carlos Alves; 
de 11/04 a 11/05, das 9h às 17h – Exposição “Galera”, so artista plástico 
Sam Mike. | Vitória da Conquista. De 1º a 30/04, 8h às 20h (seg a sex), e 
de 8h40 às 16h30 (sáb e dom). | Jequié. De 2 a 30/04, das 9h às 16h – 
Exposição fotográfica “Mulher: cores e luzes ocultas”, do artista 
Ruben Andrade.  | Feira de Santana. De 1º a 30/04, das 8h às 19h (seg a 
sex) e 9h às 16h (sab e dom) – Exposição “Pelos caminhos do sertão de 
Euclides da Cunha e Quijingue”, do fotógrafo, poeta e artista plástico 
feirense Carlos Eduardo de Oliveira. | Salvador (Centro de Formação 
Artesanal). De 1º a 30/04, das 9h às 16h30 – Exposição “Mulheres 
Negras”. Coletânea criada a partir do trabalho pedagógico 
desenvolvido nas oficinas do Centro de Artes da APAE Salvador e de 
Leonardo Vieira, autor das telas que dão vida a exposição.

 
RITMOS
Curso com diferentes estilos de danças, proporcionando uma 
prática agradável e divertida, trabalhando os diferentes aspectos 
do corpo como melhoria da coordenação motora, flexibilidade, 
além de proporcionar o prazer de dançar. | Vitória da Conquista. 
Segunda, quarta e sexta-feira, das 17h às 21h. | Salvador (Aquidabã). 
Terça e quinta-feira, às 9h30, 10h50, 16h, 16h55, 17h50 e 19h10. 
Requisito: a partir de 15 anos. Mensalidade: R$25 (Cartão Sesc). 
Para os demais públicos, consultar tabela de preços.
 
ESTILOS DE DANÇA
Cursos que visam o trabalho corporal para desenvolver a 
expressividade, a criatividade, a orientação espaço temporal, 
esquema corporal, equilíbrio, ritmo, além de estimular a socialização. 
Mensalidade Cartão Sesc: R$20 (2 vezes na semana) e R$25 (3 vezes na 
semana). Para os demais públicos, consultar tabela de preços. | 

DANÇA
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Salvador (Aquidabã). Artística - ter e qui, às 14h e 15h. Requisito: a partir 
de 6 anos. Salão* - seg, qua e sex, às 9h10, 10h35, 14h30 e 16h. Requisito: 
a partir de 15 anos. | Salvador (Nazaré). Contemporânea para 
Mulheres* – seg e qua, às 9h30. Requisito: 15 anos. Salão* – seg e qua, 
às 10h30. Requisito: 18 anos. (*) Necessário atestado médico. | Feira de 
Santana. Salão - 12 anos + (ter e qui, 18h e 19h, e sáb, 10h). | Porto 
Seguro. Salão e Ballet – cada curso terá 2 turmas, com capacidade para 
20 alunos cada, com aulas 50 minutos, três vezes na semana e carga 
horária de 114 h/anual . 

ARTE DA PALAVRA – REDE SESC DE LEITURAS
Projeto nacional que promove diferentes ações da cadeia da literatura, 
desde a formação de leitores e divulgação de novos autores até a 
valorização das obras de escritores brasileiros e formas de produção e 
fruição literária, reúne 91 artistas, escritores e poetas para a realização 
de bate-papos, oficinas literárias e apresentações poéticas. Público-
alvo: jovens, pais, educadores e universitários. Entrada franca. 
Classificação: livre. 
Circuito de Autores - Bate-papo literário com poesia e música, 
trajetórias e principais influências na criação das obras do poeta, 
jornalista e pesquisador Celso Borges (MA) , e do cantor, compositor 
e escritor Luis Capucho (RJ). | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho). Dia 8/04, 15h. | Feira de Santana (Colégio Modelo). Dia 
12/04, 19h30. | Santo Antônio de Jesus (Senac – Shopping Itaguary). 
Dia 10/04, 9h30 e 14h30.  
Circuito Oralidades - Márcia Wayna Kambeba, da etnia 
Omágua/Kambeba, apresenta um trabalho literomusical autoral de 
poemas e músicas indígenas e amazônicas. É escritora de contos e 
textos acadêmicos com a finalidade de valorizar a cultura do seu povo. | 
Porto Seguro. Dia 29/04, às 10h - Colégio Estadual Indígena Coroa 
Vermelha, e às 15h – Teatro Sesc. 

LITERATURA
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Para disseminar valores, promover a criatividade e 
destacar habilidades em suas unidades, o Sesc une 
atividades de recreação, turismo, esporte e educação 
- sua principal diretriz de atuação. No Sesc, 
comerciários, seus dependentes e a comunidade em 
geral participam de campeonatos, gincanas, 
excursões e passeios, além de terem à disposição 
equipamentos para prática de atividades físicas, 
piscinas e quadras de esportes. Assim, o Sesc 
privilegia espaços que proporcionam a qualidade de 
vida e as relações pessoais. Desde sua fundação o 
Sesc incentiva práticas que democratizam o acesso 
ao lazer. Seja nas unidades espalhadas em cidades do 
litoral, do interior ou em espaços comunitários, 
diferentes idades e classes sociais se encontram no 
Sesc com o objetivo de manter em equilíbrio a saúde 
física e mental.

Veja a seguir, a programação nas Unidades.
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O Serviço Social do Comércio oferece diversas modalidades esportivas e 
atividades físicas como forma de lazer para uma vida mais saudável. Para o 
Sesc, esporte significa manter a forma, valorizar o bem-estar do corpo e 
da mente, e desenvolver a autonomia como forma de cidadania.
 
Com opções para crianças, jovens, adultos e idosos, as Unidades do Sesc 
investem em instalações com elevados padrões técnicos, projetados em 
ambientes que integram acessibilidade, sustentabilidade e socialização. 
Além disso, fortalece o desenvolvimento físico-esportivo da população 
por intermédio de eventos regionais, como o Circuito Sesc de Corridas e 
Jogos Comerciários do Sesc.

Além disso, o Sesc oferece esporte como forma de inclusão social, 
valorizando projetos que envolvem famílias, escolas e comunidades, 
privilegiando sempre a cidadania. Com seus programas de educação 
esportiva, a entidade recebeu a chancela da Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

                                                           



A excelente infraestrutura e profissionais especializados para a pratica 
de várias modalidades de esporte, a exemplo de quadra poliesportiva 
coberta e piscina com raias, fazem do Sesc o lugar ideal para você ter 
uma melhor qualidade de vida. Documentos necessários: Cartão Sesc 
atualizada e atestado de aptidão física. Para ginástica é exigido o teste 
de esforço.  Unidades / Modalidades:
Barreiras. Musculação - 15 anos + (seg a sex, 17h às 21h30). Natação – 15 
anos + (ter e qui, 19h; qua e sex, 7h10).  Hidroginástica - 15 anos + (ter e 
qui, 18h). Treinamento Funcional – 15 anos + (seg, qua e sex, 19h; ter e 
qui, 7h10). Ginástica Localizada – 15 anos + (seg, qua e sex, 17h; ter e qui, 
8h10). Futsal – 15 anos + (ter e qui, 10h). Voleibol – 15 anos + (ter e qui, 
8h). Esporte Kids - 4 a 6 anos (seg e qua, 10h; ter e qui, 16h e 17h10; qua e 
sex, 9h10). Multiesportes - 7 a 10 anos (seg e qua, 9h; ter e qui, 16h10 e 
18h; qua e sex, 8h10). Clube do Esporte/Futsal - 11 a 14 anos (seg e qua, 
8h; ter e qui, 17h). Clube do Esporte/Voleibol - 11 a 14 anos (seg e qua, 
10h; ter e qui, 16h). | Feira de Santana. Ginástica - 15 anos + (seg, qua e 
sex, 16h, 17h, 18h e 19h). Musculação - 15 anos + (seg a sex, 6h às 12h e 
17h30 às 21h30). Natação – 15 anos + (ter e qui, 17h e 18h30; qua e sex, 
6h, 7h, 18h e 19h). Hidroginástica – 15 anos + (ter e qui, 6h, 7h, 8h e 9h; 
ter, qui e sex, 14h, 15h, 16h, 18h e 19h). Karatê – 15 anos + (ter e qui, 
19h30). Esporte Kids – 4 a 6 anos (ter e qui, 14h e 16h30; qua e sex, 10h, 
13h e 15h). Multiesporte - 7 a 10 anos (ter e qui, 15h e 17h30; qua e sex, 9h, 
14h e 16h). Clube do Esporte/Natação – 11 a 14 anos (ter e qui, 16h; qua e 
sex, 8h e 17h). Clube do Esporte/Futsal – 11 a 14 anos (qua e sex, 15h). 
Clube do Esporte/Karatê – 11 a 14 anos (ter e qui, 15h). | Jequié. Natação - 
15 anos + (seg, qua e sex, 15h40 e 16h40; ter e qui, 17h10 e 18h10; qua e 
sex, 8h10 e 11h10). Hidroginástica - 15 anos + (ter e qui, 15h e 19h10). 
Musculação - 15 anos + (seg a sex, 5h30 às 9h, 14h às 21h). Futsal – 15 
anos + (seg e qua, 13h40; ter e qui, 20h). Esporte Kids – 4 a 6 anos (ter e 
qui, 13h; seg e qua, 9h e 14h30). Multiesporte - 7 a 10 anos (seg, qua e 
sex, 9h10 e 13h40; seg e qua, 10h30). Clube do Esporte/Natação – 11 a 14 
anos (seg, qua e sex, 11h e 14h40;ter e qui, 14h40). Clube do 
Esporte/Futsal – 11 a 14 anos (ter e qui, 14h40). | Porto Seguro. Natação 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
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– 15 anos + (ter e qui, 7h10; qua e sex, 8h). Hidroginástica - 15 anos+ (ter e 
qui, 8h; qua e sex, 7h10). Pilates Solo – 15 anos + (seg, qua e sex, 8h e 9h; 
ter e qui, 7h10 e 9h).  Musculação - 15 anos + (seg a sex, 7h30 às 13h e 14h 
às 16h30). Treinamento Funcional - 15 anos + (seg, qua e sex, 7h10 e 10h; 
ter e qui, 10h). Futebol Society – 15 anos + (seg e qua, 8h). Futebol de 
Salão – 15 anos + (ter e qui, 10h). Voleibol – 15 anos + (ter e qui, 8h). 
Esporte Kids - 4 a 6 anos (seg e qua, 10h; ter e qui, 9h). Multiesportes - 7 a 
10 anos (seg e qua, 11h; ter e qui, 10h e 11h; qua e sex, 10h).  Clube do 
Esporte/Futebol Society - 11 a 14 anos (seg e qua, 9h). Clube do 
Esporte/Futsal - 11 a 14 anos (ter e qui, 9h). Clube do Esporte/Natação - 11 
a 14 anos (qua e sex, 9h). | Salvador (Piatã). Ginástica – 15 anos + (ter, qui 
e sáb, 9h). Yoga - 15 anos (qua e sex, 14h e 15h. | Salvador (Nazaré). Yoga 
– 15 anos + (ter e qui, 9h e 10h). | Salvador (Rua Chile). Ginástica – 15 anos 
+ (seg, qua e sex, 8h, 9h e 10h). Yoga – 15 anos + (ter e qui, 13h, 14h, 15h e 
16h). | Salvador (Aquidabã). Natação – 15 anos+ (seg, qua e sex, 6h10, 
7h05, 10h05, 16h05, 18h10,19h05 e 20h; ter e qui, 6h10, 7h05, 11h, 15h05, 
17h10, 19h e 20h). Hidroginástica - 15 anos+ (seg, qua e sex, 6h10, 7h05, 
8h, 9h10, 10h05, 11h, 14h10, 15h10, 16h10, 17h10, 19h05 e 20h; ter e qui, 
6h10, 7h05, 8h, 9h10, 10h05, 11h, 14h10, 15h10, 16h10, 18h10, 19h05 e 
20h). Musculação – 15 anos + (seg a sex, 6h às 22h). Treinamento 
Funcional - 15 anos + (ter e qui, 6h10). Ginastica Localizada - 15 anos + 
(seg, qua e sex, às 6h10, 7h10, 8h10 e 17h30, 18h30 e 19h30; ter e qui, às 
6h10, 7h10, 8h10 e 18h30). Bike In Door - 15 anos + (seg, qua e sex, 20h30; 
ter e qui, 16h30 e 17h30). Judô - 15 anos + (seg, qua e sex, às 18h40 e 
20h15). Karatê - 15 anos + (ter e qui, 6h10 e 19h). Futsal – 15 anos + (ter e 
qui, 10h10, 17h e 19h). Volei – 15 anos + (seg, qua e sex, 17h, 19h e 20h20). 
Yoga – 15 anos + (seg, qua e sex, 6h10, 7h10, 8h10 e 9h20). Pilates – 15 
anos + (seg, qua e sex, 6h10, 7h05, 8h, 9h15, 10h10, 14h, 15h, 16h, 17h e 
18h10; ter e qui, 6h10, 7h05, 8h, 9h15, 10h10, 11h05, 13h15, 14h10, 15h10, 
16h10, 17h, 18h10 e 19h40). Esporte Kids – 4 a 6 anos (seg, qua e sex, 14h; 
ter e qui, 7h e 14h). Multiesporte - 7 a 10 anos (seg, qua e sex, 16h; ter e 
qui, 9h e 16h). Clube do Esporte/Natação – 11 a 14 anos (seg, qua e sex, 
9h10, 11h e 14h10; ter e qui, 10h e 16). Clube do Esporte/Judô – 11 a 14 anos 
(seg, qua e sex, 16h15). Clube do Esporte/Karatê – 11 a 14 anos (ter e qui, 
7h40 e 17h40).  | Santo Antônio de Jesus. Natação - 15 anos + (ter e qui, 
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17h e 18h30; qua e sex, 6h, 7h, 18h e 19h). Hidroginástica - 15 anos + (ter e 
qui, 6h, 7h, 8h e 9h; ter, qui e sex, 14h, 15h, 16h, 18h e 19h). Musculação - 
15 anos + (seg a sex, 6h às 20h30). Ginástica - 15 anos + (seg, qua e sex, 
16h, 17h, 18h e 19h). Karatê - 15 anos + (ter e qui, 19h30). Esporte Kids – 4 
a 6 anos (ter e qui, 14h e 16h30; qua e sex, 10h, 13h e 15h). Multiesporte - 7 
a 10 anos (ter e qui, 15h e 17h30; qua e sex, 9h, 14h e 16h). Clube do 
Esporte/Natação – 11 a 14 anos (ter e qui, 16h; qua e sex, 8h e 17h). Clube 
do Esporte/Futsal – 11 a 14 anos (qua e sex, 15h). Clube do 
Esporte/Karatê – 11 a 14 anos (ter e qui, 15h). | Vitória da Conquista. 
Musculação – 15 anos + (seg a sex, 6h às 10h20, e 17h35 às 21h25). 
Karatê-Dô Tradicional - 15 anos + (qua e sex, 16h50). Ginástica - 15 anos + 
(seg a sex, 18h10). Esporte Kids – 4 a 6 anos (ter e qui, 9h20 e 15h20). 
Multiesporte - 7 a 10 anos (ter e qui, 8h e 14h; qua e sex, 8h30 e 14h). 
Clube do Esporte/Futsal – 11 a 14 anos (ter e qui, 10h30 e 16h40). Clube 
do Esporte/Karatê-Dô – 11 a 14 anos (qua e sex, 10h50 e 15h30). 
Observações: 1. É obrigatória a apresentação do atestado médico 
autorizando a prática de atividade física. Em caso de orientação 
médica, exames complementares deverão ser apresentados. 2. 
Consulte a tabela de preços das mensalidades de cada modalidade. 4. 
Clube do Esporte, Multiesportes e Esporte Kids são modalidades de 
Iniciação Esportiva com atividades psicomotoras lúdicas, oferecidas 
pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), que isenta o 
aluno de mensalidade ou taxa de inscrição mediante declaração de 
renda familiar inferior a três salários mínimos. 

FUTEBOL INFANTIL DE CAMPO
Curso básico sobre as técnicas da modalidade mais admirada do país 
para crianças de 7 a 9 anos (ter e qui, 14h30); 10 a 12 anos (qua e sex, 
9h) e *8 a 12 anos (sáb, 9h30). | Salvador (Piatã). Inscrição na Central 
de Atendimento da Unidade, de ter a dom, 8h às 15h30. Apresentar 
atestado médico. Vagas limitadas. Mensalidade (Cartão Sesc): 
R$18,70. Para os demais públicos, consultar tabela de preços. (*) 
Oferecido através do Programa de Comprometimento e Gratuidade.
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ESPORTE É NO SESC!    
Evento de caráter competitivo na modalidade Futsal para crianças 
e adultos, com o objetivo de disseminar a prática esportiva. | 
Jequié. 9h às 13h. Inscrições: R$3(Cartão Sesc). Para os demais 
públicos, consultar tabela de preços.
 
CLUBE SESC DE XADREZ E TÊNIS DE MESA
Oportunidade aos interessados em Xadrez (a partir de 7 anos) e Tênis 
de Mesa (a partir de 9 anos) em aprender a técnica e regras destas 
modalidades, através de orientações, dicas, exibição de vídeos, bate-
papo e troca de experiência. | Barreiras. De 6 a 27/04, sábados, das 
15h às 17h - encontro de enxadristas e atletas de Tênis de Mesa.

CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019 - ETAPA PAULO AFONSO
O Sesc, com o apoio da TV São Francisco, através do Jornal da Manhã, 
realiza o maior circuito de corrida e caminhada do Estado, com 
percursos de 5km (14 anos+) e 10km (18 anos+) para corrida, e 3km para 
caminhada (faixa etária livre). Durante a prova serão realizadas 
atividades paralelas como: recreação esportiva adulta e infantil, 
apresentações artísticas, orientações sobre meio ambiente e saúde. | 
Paulo Afonso. (Avenida Apolônio Sales, Centro). Dia 28/04, 
concentração a partir das 6h30 e largada às 7h. Informações: (75) 3281-
6221 ou alinearaujo@sescbahia.com.br. Fases para confirmar a 
partic ipação:  1 .  Preenchimento do cadastro no site 
www.sescbahia.com.br, até completar o limite de participantes: 750. 
2. A efetivação da inscrição e a retirada do kit atleta (sacola com 
camiseta, número de participação e chip) dar-se-á mediante doação de 
alimento estocável (com prazo de validade para 90 dias), por ordem de 
entrega e até o limite de vagas, (4kg - Clientela Preferencial ou 
Dependentes, pessoas com deficiência e 60 anos+; e 8kg – demais 
públicos) que deverá ser realizada na ASCOPA - Associação Comercial, 
Industrial, Agropecuária e de Serviços de Paulo Afonso (Av. Apolônio 
Sales, 855, Centro) entre os dias 22 a 26/04, em horário comercial. Os 
alimentos arrecadados serão entregues às Instituições sociais 
cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.
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RECREAÇÃO
 
VAMOS AO SESC
Uma programação especial para escolas, instituições e grupos com 
atividades recreativas, esportivas, culturais e de saúde, a exemplo 
de palestras, exibições de filmes, jogos de mesa, banho de piscina e 
muito mais. Para agendar, entre em contato com o Setor Social da 
Unidade mais próxima. | Barreiras, Jequié, Santo Antônio de Jesus 
e Vitória da Conquista.
 
MANHÃ ESPORTIVA SESC JOVEM
Atividades recreativas e esportivas para alunos de 11 a 18 anos da 
Rede Pública e Particular de Ensino que participarão de Aulão de 
Ritmos e Hidroginástica, Gincana Esportiva, Jogos de Futebol 
Society e de Salão. A Escola deverá agendar através do e-mail 
barreirasesporte@sescbahia.com.br, e enviar a lista de alunos e de 
professores acompanhantes (um professor para cada 15 alunos). 
Inscrição por aluno: R$8. (isenção de taxa para escolas públicas). | 
Barreiras. Sábados, 9h às 12h. 

VEM BRINCAR NO SESC
O Serviço Social do Comércio realiza atividades recreativas e 
culturais voltadas para as diferentes faixas etárias, com jogos, 
brincadeiras, oficinas, exibição de filmes, dentre outras atrações. | 
Paulo Afonso. Dia 13/04, das 15h às 18h. Entrada franca. 

DOMINGO NO SESC
Ações educativas, recreativas, esportivas, culturais e de saúde para 
os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e suas 
famílias. Acesso mediante apresentação do Cartão Sesc. | Santo 
Antônio de Jesus. Dia 7/04 – Naldo Santos; dia 14/04 – Farol de Milha 
Nando & Bruna; dia 24/03 – Farol de Milha; e dia 21/04 – Guido 
Freitas; e 28/04 - Dilma Galvão & Marcos Mello. Programação das 9h 
às 16h. | Vitória da Conquista. Dia 21/04, das 10h às 16h – Domingo de 
Páscoa, com atividades alusivas ao tema.
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A saúde é compreendida como reflexo das 
condições políticas, econômicas e sociais da 
população. Assim, o Sesc planeja suas atividades 
para beneficiar milhares de brasileiros. Voltados 
para os comerciários, seus dependentes, e a 
população em geral, as ações valorizam a promoção 
da saúde e a prevenção de doenças. O Sesc oferece: 
atendimento odontológico de qual idade, 
alimentação segura e balanceada, e realiza projetos 
educativos que visam a promoção da saúde e a 
prevenção das principais enfermidades. 

Veja a seguir, a programação nas Unidades.
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CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Promoção, proteção e recuperação da saúde bucal de comerciários e 
dependentes a partir de 3 anos, através de clínicas odontológicas, geral 
e especializada, e de atendimentos de emergência, além de orientar e 
conscientizar a clientela sobre a importância da saúde bucal. O serviço 
é subsidiado pelo Sesc e os valores são acessíveis.  Atendimento: seg a 
sex, 7h30 às 20h30, e sáb, 8h às 12h. Mais informações:
Salvador (Nazaré) - 71 3254-3910/13
Barreiras - 77 3611-6610
Feira de Santana - 75 3622-1550
Jequié - 73 3525-5007
Porto Seguro - 73 3162-5300
Santo Antônio de Jesus - 75 – 3162-1700
Vitória da Conquista - 77 3426-3131

UNIDADE MÓVEL ODONTOSESC
A Unidade Móvel OdontoSesc 1 realiza suas atividades em Boa Vista do 
Tupim, de 9/04 a 3/09, na Praça Artemizia Ferreira Amorim, Centro. 
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, 
exceto nos dias destinados ao deslocamento da equipe (segunda e 
sexta, a cada quinze dias).. A Unidade Móvel OdontoSesc 2 realiza suas 
atividades em Simões Filho, na Rua Marechal Hermes, bairro Ponto 
Parada (Praça ao lado da Delegacia 22ª Companhia da Polícia Militar), 
segunda a sexta – 9h às 12h, 13h às 16h, até 31/05. As Unidades 
desenvolvem atividades de assistência odontológica e promoção à 
saúde para a comunidade e comerciários. Informações: 3273-8767.

REFEIÇÕES / LANCHES
No Sesc, a Nutrição tem como premissa à segurança alimentar e 
nutricional. Localizados em áreas de grande fluxo da atividade 
comercial, os restaurantes atendem diariamente cerca de 2.000 
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pessoas. As refeições são produzidas com elevado controle de 
qualidade, com vistas à melhoria da qualidade do padrão nutricional 
dos indivíduos, através da oferta de uma alimentação saudável e de 
ações educativas permanentes. Os preços são acessíveis e compatíveis 
com o poder aquisitivo da clientela da Entidade. Restaurantes em 
Salvador: Comércio - Rua Torquato Bahia, 3, 1º andar; Nazaré - Rua 
Joana Angélica, 1.549; Tancredo Neves – Exclusivo para funcionários 
de lojas e do condomínio do Salvador Shopping. O atendimento é das 
11h às 14h. Nos Centros de Atividades do Interior o Sesc dispõe de 
lanchonetes que oferecem lanches e merendas. Em breve, mais 1 
restaurante em Feira de Santana, o primeiro do interior.

SAÚDE EM PAUTA
Conjunto de práticas de apoio à difusão de conhecimentos para a 
adoção de hábitos pautados na promoção da saúde e melhoria da 
qualidade de vida, com exposições monitoradas, roda de conversa 
e distribuição de folhetos educativos. | Salvador (Nazaré). Dia 
15/04, das 11h30 às 13h30 – Campanha Sesc Alerta - Combate ao 
Aedes Aegypti. | Jequié De 1º a 30/04 (seg a sáb), 9h às 13h - 
Campanha Abril Verde – prevenção aos acidentes de trabalho. | 
Salvador (Piatã). Dias 4, 11 e 25/04, quinta, das 9h às 12h – Ação de 
prevenção a febre amarela; De 6 a 28/04, sábado e domingo, das 9h 
às 12h - Campanha Sesc Alerta - Combate ao Aedes Aegypti. | 
Salvador (Rua Chile). Dia 17/04, às 14h30 – Bate-papo sobre sono e 
qualidade de vida; e dia 24/04 – Roda de conversa “Alimentos que 
ajudam a melhorar a qualidade do sono”. | Vitória da Conquista. 
Dias 7 e 21/04, das 10h às 12h – Campanha de combate ao Câncer e 
controle da Hipertensão Arterial. 
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O Sesc promove ações de caráter essencialmente 
assistencial, e procura colaborar no encontro de 
soluções para problemas específicos de sua clientela e 
da comunidade em geral, dentro dos limites da sua 
capacidade de ação. É constituído de iniciativas como 
o Trabalho com Grupos - ações que estimulam as 
potencialidades de jovens, adultos e idosos, pais mães 
e trabalhadores aposentados em reuniões periódicas, 
onde os grupos discutem temas que fazem parte do 
seu cotidiano, auxiliados por profissionais de diversas 
áreas do conhecimento; e o Programa  Mesa Brasil 
Sesc - uma rede de solidariedade que abrange todo o 
país, e na Bahia atua com a coleta urbana de alimentos 
hortifrutigranjeiros e cereais doados por centros de 
abastecimento e distribuidores, encaminhando-os às 
instituições sociais cadastradas.

Veja a seguir, a programação nas Unidades.
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CURSOS ADAPTADOS PARA 3ª IDADE
Você que está com 60 anos, ou mais, aproveite o tempo livre em 
momentos de integração e crescimento pessoal ao participar das 
atividades do Trabalho Social com Grupos de Idosos. Terapia do 
Corpo - 3ª e 5ª-feira, 7h e 8h. Dança de Salão - 3ª e 5ª-feira, 9h, 10h e 
11h. Dança Afro - 2ª e 4ª-feira, 14h e 15h. Canto Coral (Iniciante) - 3ª-
feira, 9h0 às 11h30. Canto Coral (Avançado) – 2ª e 5ª-feira, 8h às 
9h40. Prática de Conjunto Instrumental (flauta e violão) – 3ª feira, 
8h às 9h40. Violão – 2ª e 5ª-feira, 9h50 às 11h30.  Teatro - 2ª e 4ª-feira, 
9h30 às 11h30. Pintura em Tela (Iniciante) – 5ª-feira, 13h30 às 16h30. 
| Salvador (Rua Chile). Inscrições abertas!

GRUPOS DE IDOSOS
Estimular o desenvolvimento individual e coletivo do idoso na 
sociedade, promover sua autoestima e integração em diferentes 
ambientes e reconstruir sua autonomia por meio de cursos, esportes 
e atividades. | Feira de Santana. Reuniões as quartas-feiras, das 14h às 
17h. Inscrições abertas; dia 20/03, às 14h – Palestra “Como ser idoso 
numa sociedade que tanto valoriza a juventude”. | Santo Antônio de 
Jesus. De 3 a 24/04, quarta, das 9h às 18h – Encontro para formação 
de grupo. | Porto Seguro. Reuniões às quartas-feiras, das 14h30 às 
15h30 – Projeto Memória e História. Inscrições abertas. 
 
REUNIÃO DE CONVIVÊNCIA
Ações socioculturais e educativas através de reuniões de 
convivência , palestras, debates, atividades culturais, dentre 
outras. | Vitória da Conquista. Dia 5/04, às 15h.

INFORMÁTICA PARA 3ª IDADE
O Sesc promove, em parceria com o Centro de Educação Vitória 
Régia, o curso de inclusão digital para o idoso utilizar o computador 
e navegar na internet. | Salvador (Rua Chile). Até 27/11, quarta, das 
16h às 17h. Vagas remanescentes. 
                     

TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
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COMO SER IDOSO NUMA SOCIEDADE QUE TANTO VALORIZA A 
JUVENTUDE 
Palestra que abordará o processo de transformação do idoso e a 
adoção de hábitos preventivos para uma vida mais saudável. | Feira 
de Santana. Dia 17/04, às 14h. 

SABORES DO SABER
Ação lúdica com o objetivo de socializar conhecimentos que 
possibilitem o aproveitamento integral dos alimentos. | Salvador 
(Rua Chile). Aulas de 8/05 a 14/07, quartas, às 14h30. Inscrição na 
unidade a partir do dia 9/04, em horário comercial.

TARDE RECREATIVA
Atividade sociorrecreativa que visa estimular o processo de 
aquisição da leitura, escrita e entretenimento. | Salvador (Rua Chile). 
Dia 11/04, 14h30 – Jogos de tabuleiro (baralho). Inscrições abertas.

BAILE DE OUTUBO
Sesc promove momento de lazer e descontração para sua clientela 
com apresentações de dança e música ao vivo com o cantor Paulo 
Humildes. | Salvador (Nazaré). Dia 25/04, das 17h às 21h. 
Comercialização a partir de 5/04, na tesouraria do Sesc Rua Chile.

 

SESC COMUNIDADE
Atividades gratuitas voltadas para a integração e desenvolvimento 
da comunidade. | Vitória da Conquista (União de Mulheres Inaelza 
Coqueiro - Ibirapuera). Dia 4/04, às 14h30 – Reunião com Núcleo 
Comunitário; de 4 a 25/04, qui, 14h às 17h– Curso de Libras. | 
Salvador (Praça do Bonfim, 48/49). De 1º a 29/04, seg, qua e sex, das 
8h às 12h e das 13h às 17h – Aula de Dança Contemporânea. | 
Salvador (Rua General Salvaget – Liberdade). De 2 a 30/04, ter e qui, 
8h às 12h e das 13h às 17h – Aula de Dança Contemporânea. 
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CICLO SOCIAL DE PALESTRAS
Debates e reflexões sobre a Segurança Alimentar e Nutricional no 
contexto da promoção das práticas alimentares saudáveis. | Vitória 
da Conquista. Dia 8, 8h30 – Higiene e Manipulação de Alimentos; 
dia 22, 14h - Tecnologias digitais aplicadas a projetos sociais. | 
Salvador (Aquidabã). Dia 25, 8h às 10h - Higiene e Manipulação de 
Alimentos; e 10h às 12h – Assistência Social x Assistencialismo. | 
Feira de Santana. Dia 4, 14h - Efetivação do Marco Regulatório; e 21, 
9h - Desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição.

O MESA VAI A FEIRA
Ações voltadas à saúde, autoestima e cidadania. | Salvador (Feira de 
São Joaquim). Dia 11/04, 9h às 12h – Prevenção à Catarata com triagem 
oftalmológica). | Feira de Santana (Centro de Abastecimento). Dia 
22/04, 9h às 11h - Exposição monitorada sobre Infecções Sexualmente 
Transmissíveis com distribuição de preservativos.

O MESA VAI ÀS INSTITUIÇÕES 
A equipe do Mesa Brasil realiza ações voltadas à saúde, autoestima 
e cidadania em instituições sociais. | Feira de Santana (Dispensário 
Santana). Dia 25/04, 14h às 16h - ECA - Direitos da Criança e do 
Adolescente. | Vitória da Conquista. Dia 24/04, 14h30 – Instituto 
Social Vivendo e Aprendendo (Alto Maron).

REDE RECOSTURA
Curso de customização de fardamento para representantes de 
instituições atendidas pelo Programa Mesa Brasil. | Salvador (Mesa 
Brasil). De 3 a 24/04, quarta, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. 
| Feira de Santana. Dia 11/04, das 14h às 17h. 
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A política de ação do Sesc está baseada no 
desenvolvimento artístico local, ao disponibilizar 
pautas e apoiar  projetos culturais  e  na 
democratização do acesso à cultura, ao proporcionar 
o contato com atividades culturais e educativas que 
contribuam para o crescimento pessoal e social dos 
comerciários e dependentes, e do público em geral.
Em todo o Regional são 3.065 lugares, entre Teatros e 
Auditórios, disponíveis para o público usufruir de 
diversas modalidades artísticas.

TEATROS / CAPACIDADE

Salvador
Casa do Comércio (552 lugares) 
Pelourinho (200 lugares) 

Interior
Jequié (189 lugares)
Santo Antonio de Jesus (330 lugares)
Barreiras (310 lugares)
Porto Seguro (188 lugares) 41



Jacobina (188 lugares)*
Alagoinhas (188 lugares)*
Feira de Santana (289 lugares)*

AUDITÓRIOS / CAPACIDADE

Salvador
Aquidabã (120 lugares)
Nazaré (82 lugares)
Rua Chile (80 lugares)
Piatã (80 lugares)

Interior
Paulo Afonso (96 lugares)
Feira de Santana (132 lugares)
Vitória da Conquista (132 lugares)
O Grande Hotel Sesc Itaparica dispõe de um Centro de Convenções, 
com espaços articuláveis (50 a 100 pessoas), salas de reuniões (até 
30 pessoas) ou auditório (500 pessoas), equipados com moderna 
tecnologia audiovisual.

ESTRUTURA DOS TEATROS
Urdimento: Casa do Comércio,  Barreiras, Pelourinho, Porto Seguro e 
Santo Antônio de Jesus.
Coxia Lateral: Casa do Comércio, Barreiras, Pelourinho e Porto Seguro.
Cortinas, Bambolinas e Cicloramas: Casa do Comércio, Pelourinho, 
Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Barreiras e Jequié

Observações: 
Todas os auditórios são climatizados e possui tratamento acústico, 
sonorização e iluminação cênica;
As salas dos teatros Casa do Comércio, Pelourinho, Barreiras, Porto 
Seguro e Santo Antônio de Jesus receberam projetos especializados de 
cenotecnia, com montagem adequada do palco, boca de cena e coxias.

(*) em fase de construção. Previsão: 2º semestre 2019
42



O Serviço Social do Comércio contemplará a cidade de Feira de 
Santana com um moderno Centro Cultural. Em terreno doado 

pela Prefeitura, este empreendimento possibilita ao Sesc 
ampliar as ações sociais, educativas e culturais para os 
comerciários, seus familiares e a comunidade feirense.

Localizado na Praça Carlos Bahia, na região considerada como 
um eixo cultural, o Centro é composto por um teatro 

convencional de 289 lugares, com sala de ensaio, sala de coro, 
camarins, galeria de arte, café-teatro, espaço de leitura e foyer; 

e um Restaurante do Comerciário, com capacidade para 
fornecer até 1.300 refeições/dia.

Na Segunda etapa da obra, será restaurado o casarão colonial 
de final do século XIX - antigo prédio da Santa Casa de 

Misericórdia, que abrigará um memorial com amplo salão para 
eventos sociais/culturais e auditório (42 lugares).

Todo o conjunto arquitetônico será provido de meios de 
acessibilidade para oferecer tranquilidade e conforto nos 

amplos espaços de lazer e convivência.



Em cumprimento ao projeto de interiorizar e expandir a sua ação 

institucional, o Serviço Social do Comércio entrega à população de 

Alagoinhas, Ilhéus e Jacobina amplos e modernos Centros de 

Atividades com excelente infraestrutura: Central de Atendimento 

(informações, matrícula e inscrição em cursos), Consultório 

Odontológico (2 equipos), Gabinete Médico (avaliação de saúde), 

Salão Social, Lanchonete, Módulo Administrativo e Módulos 

Operacionais, onde serão realizadas as atividades e oferecidos os 

serviços nos campos de Educação, Cultura, Saúde, Lazer e 

Assistência, prioritariamente, para a família comerciária.

(*) Estimativa para 2016IBGE - (*) Estimativa para 2016IBGE - 
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MÓDULO EDUCAÇÃO MÓDULO CULTURAL

MÓDULO RECREAÇÃO
& ESPORTE

o  Sesc 

não  para  de 

Crescer! 
o  Sesc 

não  para  de 

Crescer! 

No biênio 2019-2020,

novos Centros 

de Atividades

no interior 

da Bahia.
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Idealizado pelo artista plástico baiano Sante Scaldaferri 
(1928-2016) e implantado em 17 de setembro de 1971 
nas dependências do Centro de Atividades de Nazaré, 
em Salvador, o Centro de Formação Artesanal se 
caracterizou como um pólo formador de artesões e 
artistas com uma proposta de transmitir de geração a 
geração as técnicas da transformação da matéria 
prima em objetos decorativos e utilitários através dos 
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cursos de cerâmica, couro, lapidação, tapeçaria, tecelagem, corte-
costura, culinária, crochê, bordado à mão e a máquina e muitos outros, 
sempre em consonância com a cultura regional. A partir de junho de 
2011, foi transferido para o Centro Histórico e alocado em dois casarões 
do século XVIII, situados na Rua Francisco Muniz Barreto, 4/6, térreo.
Através de Chamamento Público, o Sesc realiza cursos de 
desenvolvimento artístico cultural, expressões artísticas e atualização 
de conhecimentos nos Núcleos Comunitários de Salvador, mediante 
convênio com associações, igrejas, sindicatos etc. Os cursos são 
contemplados no Programa de Comprometimento e Gratuidade*.

Modalidades / Cursos

Habilidades Manuais (14 anos+)
Ÿ Arte Faça Fácil
Ÿ Arte com Retalho
Ÿ Arte em Pet 
Ÿ Arte com Jornal
Ÿ Arte em Balões
Ÿ Biscuit
Ÿ Decoração de Festa
Ÿ Macramê
Ÿ Pintura em Tecido

Habilidades Manuais (18 anos+)
Ÿ Bordado à Máquina
Ÿ Bordado à Mão
Ÿ Bordado com Pedraria
Ÿ Bordado com Fita
Ÿ Boneca
Ÿ Embalagem
Ÿ Habilidade com Agulha
Ÿ Renascença
Ÿ Serigrafia
Ÿ Tecelagem
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Corte & Costura (18 anos +)
Ÿ Básico
Ÿ Decoração
Ÿ Malharia 

Expressões Artísticas (14 anos+)
Ÿ Fotografia com Celular
Ÿ Grafitismo

Expressões Artísticas (18 anos+)
Ÿ Cerâmica Escultórica
Ÿ Cerâmica Torno
Ÿ Couro
Ÿ Crochê
Ÿ Renda de Bilro

Culinária (18 anos+)
Ÿ Confeitaria
Ÿ Congelamento
Ÿ Culinária Natural
Ÿ Doces & Salgados
Ÿ Escultura em Legumes
Ÿ Panificação
Ÿ Saladas
Ÿ Tortas

Apresentação Pessoal (14 anos+)
Ÿ Maquiagem
Ÿ Trança com Mega

(*) Programa de Comprometimento e Gratuidade
O Governo Federal e o Sesc firmaram acordo que amplia, a partir de 2009, as vagas com 
gratuidade em Educação Básica e Continuada e/ou atividades com caráter educativo 
ofertados pela Entidade nas Unidades da Capital e do Interior, dentro do limite de vagas 
oferecidas. Assim, o Sesc proporciona aos seus beneficiários o acesso ao Programa, desde 
que atendidas as condições estabelecidas nas Normas Gerais da Entidade.
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Localizados em áreas de grande fluxo da atividade 
comercial, os restaurantes atendem diariamente cerca 
de 3.100 pessoas. As refeições são produzidas com 
elevado controle de qualidade, com vistas à melhoria 
da qualidade do padrão nutricional dos indivíduos, 
através da oferta de uma alimentação saudável e de 
ações educativas permanentes. Os preços são 
acessíveis e compatíveis com o poder aquisitivo da 
clientela da Entidade. 
Os cardápios (acesse sescbahia.com.br) elaborados 
pelos nutricionistas do Sesc privilegiam alimentos 
regionais e de alto valor nutritivo. Leva-se em conta a 
quantidade, qualidade, adequação e combinação dos 
alimentos, de acordo com o público a que a refeição se 
destina. Assim, o Sesc incentiva hábitos alimentares 
mais saudáveis e favorece a redução do desperdício. 
Todas as refeições preparadas no Sesc seguem os 
padrões de necessidades nutricionais.
O atendimento é das 11h às 14h. Nos Centros de 
Atividades do Interior o Sesc dispõe de lanchonetes 
que oferecem lanches e merendas.
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Restaurantes em Salvador
Comércio: Rua Torquato Bahia, 3, 1º andar
Nazaré: Rua Joana Angélica, 1.54 
Tancredo Neves: Exclusivo para funcionários de lojas e 
colaboradores do Condomínio Salvador Shopping.
Obs.: em breve, a cidade de Feira de Santana vai contar com um 
Restaurante do Comerciário, o primeiro do Interior.
 
                                                                                                                                                                                           

50



O Sesc privilegia a Educação e valoriza a literatura 
brasileira através da Rede de Bibliotecas, que tem a 
finalidade de multiplicar e despertar o gosto pela 
leitura, além de oferecer conteúdo variado e de 
qualidade, sobre os mais diferentes temas.
 
Em parceria com a área de literatura das unidades, as 
Bibliotecas do Sesc também desenvolvem atividades 
como cafés literários, saraus, festivais de leitura e 
poesia, feira de livros, entre outros. Há ações para 
todas as idades e elas são elaboradas para estimular 
ainda mais a leitura, educação e formação literária dos 
cidadãos.

Acervo bibliográfico composto por livros didáticos e 
técnicos de várias áreas do conhecimento, bem 
como livros de ficção brasileira e estrangeira nas 
categorias conto, romance, poesia, novela etc., 
além de periódicos (revistas, jornais, histórias em 
quadrinhos etc.), disponíveis para público infanto-
juvenil e adulto. Em ambiente climatizado e 
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confortável, o serviço é oferecido gratuitamente com consulta 
aberta à comunidade. Já o empréstimo de livros é destinado 
apenas a beneficiários do Sesc com carteira atualizada. 
Abaixo, relação de Unidades com telefone e horário de 
atendimento.

Salvador (71) 
Nazaré: 3254-3916. Seg  a sex, das  8h15 às 17h45.
Aquidabã: 3254-3880. Seg  a sex, das 8h às 21h30

Feira de Santana | (75) 3622-1550. Seg a sex, 8h às 18h30; sáb e dom, 
9h às 12h.

Vitória da Conquista | (77) 3426-3131. Seg a sex, 8h às 16h. 

Barreiras | (77) 3611-6610. Seg a sáb, 8h às 17h; dom e feriados,       
8h às 12h.

Jequié | (73) 3525-5007. Ter a dom, 8h às 16h20. 

Paulo Afonso | (75) 3282-6377. Seg a sex, 8h às 17h.

Porto Seguro | (73) 3162-5300. Seg a sex, 8h às 17h.

Santo Antônio de Jesus | (75) 3162-1700. Seg a sex, 8h às 17h.

Obs.: em breve, os novos Centros de Atividades de Alagoinhas, 
Ilhéus e Jacobina, além do novo Centro Cultural de Feira de 
Santana, vão contar com Bibliotecas.
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Busca onde sobra... ...e leva para onde precisa.

Feiras livres, atacadistas, 
supermercados, padarias, 
centrais de abastecimento, 
frigorífico etc.

Instituições sociais 
cadastradas no Programa.

O programa é uma rede nacional de solidariedade, 
cidadania e complementação alimentar que 
desenvolve ações para diminuir a fome e a 
desnutrição utilizando o aproveitamento de 
alimentos excedentes mas ainda próprios para o 
consumo humano, e atividades sócio-educativas de 
proteção e promoção a saúde, busca da autonomia 
institucional e melhor qualidade de vida para a 
população beneficiária, através de orientações, 
oficinas, treinamentos e cursos. 

MISSÃO
Contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos 
indivíduos em situação de maior vulnerabilidade, por 
meio da doação de alimentos, da promoção de ações 
educativas e da responsabilidade compartilhada entre 
doadores, entidades sociais e voluntários, em todos os 
estados do país onde o Sesc atua.
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OBJETIVOS
Complementar e enriquecer a alimentação servida em abrigos, 
creches, asilos, albergues e escolas comunitárias, e 
desenvolver projetos educativos com vistas a promoção 
humana e a  segurança alimentar e nutricional;
Colaborar para a emancipação e autonomia das Instituições, 
com prioridade para aquelas que possuem menos recursos;
Promover educação nutricional às instituições, para que 
possam fornecer á sua clientela uma alimentação saudável e 
serviços de qualidade;
Incentivar e promover ações voluntárias como forma de 
participação no desenvolvimento da comunidade;
Facilitar a participação social das empresas, principalmente das 
áreas de produção, distribuição e comercialização de alimentos;
Garantir a máxima qualidade dos serviços e dos alimentos 
desde sua doação até seu consumo final, atendendo as normas 
e orientações da vigilância sanitária.

QUEM FAZ O MESA BRASIL?
Doadores: Selecionam para doação alimentos próprios para 
consumo, e mantém os alimentos armazenados adequadamente 
até o momento da coleta.
Sesc: Estabelece uma ponte na comunidade ligando empresas, 
instituições sociais e voluntários; Coleta gêneros, conforme 
programação definida, e os repassa integralmente ás Entidades 
cadastradas, de acordo com suas necessidades e condições de 
armazenamento; Preserva a qualidade dos produtos, desde a 
doação até seu destino final; Coordena ações educativas, tanto na 
área alimentar e nutricional quanto na área social; Monitora 
entidades sociais com relação a correta utilização das doações; 
Disponibiliza seu relatório para toda comunidade.
Instituição Receptora: Armazena e aproveita integralmente os 
alimentos recebidos, sem repassa-los a terceiros; Participa dos 
cursos, treinamentos e oficinas para produção de uma refeição 
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segura e nutritiva e para melhoria de suas condições técnicas, 
administrativas e serviços prestados a comunidade; Mantém esforço 
próprio e continuo para obtenção dos alimentos que necessita, 
considerando que os gêneros recebidos do banco de alimentos ou 
colheita urbana são apenas complementares; Contribuir para 
divulgação do Programa.
Voluntários: Elaboram o conteúdo das cartilhas educativas; 
Ministram cursos e oficinas, fornecem orientações sobre 
alimentação saudável e produção de refeições de baixo custo; 
Desenvolvem ações para melhorar o trabalho sócio educativo das 
Entidades; Acompanham o trabalho das instituições sociais; 
Cooperam na seleção, coleta e distribuição de alimentos; 
Colaboram na divulgação das ações do Programa.

ENDEREÇOS

Salvador - Av. Jequitáia, 123, Água de Meninos. Tel.: (71) 3207-4471 
/ 08002848440    mesabrasilsalvador@sescbahia.com.br

Feira de Santana - Rua Guaratatuba, 345, Tomba. Tel.: (75) 3622-
1550, ramal 217    mesabrasilfeira@sescbahia.com.br

Vitória da Conquista - Av. Anel do Contorno Rodoviário, s/n, 
Ibirapuera. Tel.: (77) 3426-3131, ramais 228 e 233    
mesabrasilconquista@sescbahia.com.br

Coordenação na Bahia - Av. Tancredo Neves, 1.109, Edif. Casa do 
oComércio, 8  andar, Caminho das Árvores. Tel.: (71) 3273-8714 

mesabrasil@sescbahia.com.br

Obs.: em 2019, o Programa será implantado em Barreiras, Jequié 
e Santo Antônio de Jesus.

Mais informações: www.mesabrasilsesc.com.br
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O Sesc está presente em todo o Brasil com centros 
de turismo, pousadas e hotéis. São mais de quarenta 
unidades distribuídas por diversas cidades 
brasileiras (acesse , com 
infraestrutura e preços diferenciados, em 
municípios repletos de atrativos naturais e culturais, 
opções de gastronomia e serviços turísticos.
As ações na área de Hospedagem priorizam o 
equilíbrio da relação entre homem e meio ambiente, 
respeitando os aspectos culturais e sociais inerentes ao 
turismo. Proporcionam, ainda, momentos de reflexão, 
entretenimento, recreação e desenvolvimento físico, 
oferecendo ao indivíduo bem-estar e qualidade de vida 
em seus momentos de lazer.
Para conhecer mais o Brasil e vivenciar experiências, 
seja em férias ou fim de semana, há destinos que 
incluem desde estâncias ecológicas até instalações 
em grandes capitais, com opções para regiões 
serranas ou do litoral. 

sesc.com.br/guiadeferias)

Na Bahia, o Sesc dispõe de duas unidades de 
Hospedagem: uma em Salvador e outra em Itaparica. 
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sescpiatã

Com uma excelente localização, em frente à 
praia e a 20km do centro, o Sesc Piatã oferece 
todo o conforto e tranquil idade em 
hospedagem. Além de bom serviço, a Unidade 
dispõe de modernos equipamentos para 

atividades sociorecreativas e culturais para sua estada ficar ainda 
mais agradável. Tudo em uma ampla área verde, em meio a uma das 
mais belas paisagens naturais da capital baiana. Estrutura: 88 
Apartamentos, 10 Chalés, Auditório (80 lugares), Loja de 
Artesanato e Conveniência, Conjunto de Quiosques, Espaço 
Cultural, Parque Aquático, Setor Infantil, Posto Médico, Quadras 
Poliesportivas, Restaurante, Sala de Ginástica, Salão Social e Sala 
de TV & Vídeo. | Av. Otávio Mangabeira, s/n, Salvador. Mais 
i n f o r m a ç õ e s :  ( 7 1 )  3 3 6 7 - 8 5 3 3 / 8 5 3 4 / 8 5 1 1  o u  
reserva@sescbahia.com.br
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O Hotel, que está localizado na Ilha de 
Itaparica, município do Recôncavo Baiano, 
distante 13km de Salvador por via marítima, 
tem por objetivo oferecer a clientela - 
preferencia lmente trabalhadores do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e suas 
famílias - um atrativo de lazer especial pautado 

nas diretrizes gerais do Sesc, com uma programação recreativa que 
privilegie a educação pelo lazer e como instrumento de 
desenvolvimento cultural e social da região. O Hotel é composto de 
dois prédios para hospedagem, com 81 apartamentos (distribuídos 
nas categorias Standard, Superior, Suíte Master e Suíte Executiva), 
sauna, fitness, brinquedoteca, salão de jogos, piano-bar, 
lanchonete, piscinas, parque esportivo (campo de futebol society e 
quadras poliesportiva), centro de convenções e heliponto. | Av. Rui 
Barbosa, s/n, Centro. Tel.: (71) 3631-8300. Eventos: 3631-8316 ou 
eventositaparica@sescbahia.com.br. Central de 
R e s e r v a s :  3 6 3 1 - 8 3 0 1 / 0 2 / 2 5  o u  
r e s e r v a i t a p a r i c a @ s e s c b a h i a . c o m . b r .  
Mais informações: www.sescitaparica.com.br

58 Categoria: Acomodação, Recreação e Restaurante.
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O direito ao lazer e à cultura sempre estiveram 
presentes nas linhas de ação do Sesc. Por isso, a 
entidade vê no Turismo uma forma de ampliar ainda 
mais o acesso a essas áreas, atendendo, 
prioritariamente, aos trabalhadores de menor renda 
– comerciários e não-comerciários -, bem como seus 
dependentes de todas as faixas etárias. O Turismo 
Social no Sesc favorece:
Ÿ Novas oportunidades de lazer com baixo custo, 

especialmente em transporte e hospedagens
Ÿ Integração interpessoal 
Ÿ Enriquecimento cultural, educacional, histórico  
Ÿ Desenvolvimento integral da saúde

Ao contrário dos programas convencionais, as 
excursões do Sesc vão além dos famosos pontos 
turísticos e promove diferentes visões do Brasil, 
relacionadas especialmente com a cultura e história 
de cada região. Nos roteiros: praias, estâncias 
ecológicas, grandes cidades, cidades históricas e 
festas populares.
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O TURISMO SOCIAL EMISSIVO oferece passeios e excursões, com 
roteiros regionais e nacionais que destacam aspectos sociais e 
culturais, por meio rodoviário e aéreo, com acompanhamento de 
guias cadastrados pela EMBRATUR e seguro de viagem. Os grupos 
ficam hospedados na Rede Sesc, preferencialmente, e em hotéis 
conveniados que oferecem conforto, segurança e excelência em 
serviços. Modalidades de Turismo: Religioso, Cultural, de Lazer, 
Medicinal, Histórico e Ecológico, dentre outros destinos. Parcele em 
12 vezes sem juros nos cartões Hipercard, Dinners, Mastercad, Elo, 
American Express ou Visa. | Salvador: Av. Presidente Castelo Branco, 
336, Aquidabã. (71) 3254-3967 ou turismosocial@sescbahia.com.br. 
Nas Unidades do Interior, procure o Setor Social.

2019*
Saídas de Salvador
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| 12 de abril

PASSEIO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO (BA)

| 3 a 7 de abril

MACEIÓ (AL)

PASSEIO RESERVA SAPIRANGA (BA) 

| 1º de maio

| 16 a 21 de abril (Semana Santa)

GRAMADO (RS)

FOZ DO IGUAÇU (PR)

| 14 a 19 de maio

ESGOTADO
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HOTEL-FAZENDA AMORAS (BA)

| 25 a 26 de maio

PRAIA DO FORTE E GARCIA D´AVILA (BA)

| 1 de junho

HOTEL-FAZENDA SÃO GERALDO (BA)

| 8 a 9 de junho

ARACAJU (BA)

| 21 a 24 de junho

PAULO AFONSO (BA)

| 18 a 21 de julho

HOTEL-FAZENDA VILLA RIAL (BA)

| 27 e 28 de julho

CHAPADA DIAMANTINA (BA)

| 7 a 11 de agosto

FESTA DA BOA MORTE (BA)

| 15 de agosto

PORTO SEGURO - CARAVANA DA ALEGRIA (BA)

| 23 a 29 de setembro

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA)

  | 18 a 20 de outubro

ESGOTADO

TERESINA (PI) & FORTALEZA - JERICOACORA (CE)

| 1º a 7 de julho (Independência da Bahia)

CALDAS NOVAS & PIRINÓPOLIS (GO)

| 19 a 25 de agosto

SÃO PAULO & ATIBAIA - FESTA DO MORANGO (SP)

| 9 a 15 de setembro

FLORIANÓPOLIS & BLUMENAU - OKTOBERFEST (SC)

| 7 a 13 de outubro (Padroeira do Brasil)
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2019*
Saídas de F. Santana

RESERVA ECOLÓGICA SESC PANTANAL (MT) 

| 24 a 29 de abril 

| 17 a 19 de maio

HOTEL-FAZENDA (BA)

| 17 a 9 de junho

SALVADOR & PRAIA DO FORTE (BA)

2019*
Saídas de V.Conquista

RIO DE CONTAS (BA) 

| 15 de agosto (Nossa Senhora das Vitórias)

IGUAÍ (BA)

| 1º de maio (Dia do Trabalho) 

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA) 

| 14 a 17 de novembro (Proclamação da República)

PASSEIO PELA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BA)

  | 5 de outubro

RIO DE JANEIRO & PARATY (RJ)

| 21 a 27 de outubro 

CALDAS NOVAS & PIRINÓPOLIS (GO)

| 19 a 25 de agosto

PORTO SEGURO - CARAVANA DA ALEGRIA (BA)

| 23 a 29 de setembro

(*) Sujeito a alteração
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Complementares às unidades fixas, as unidades 
móveis são essenciais nos serviços prestados pelo 
Sesc. Sobre rodas, em caminhões ou carretas, a 
Entidade leva atendimento social a lugares onde a 
ação pública precisa de reforços.

Unidade Móvel de Biblioteca que disponibiliza um 
acervo, em ambiente climatizado, com livros de 
diversos autores e assuntos para consulta local e 
empréstimo domiciliar, com a  orientação de 
profissionais qualificados.

Basta apresentar um documento de identidade e 
comprovante de residência para ser efetuado o 
cadastro gratuitamente e você poderá escolher um 
livro para levar como empréstimo. Crianças com 
idade até 12 anos precisam apresentar autorização 
do responsável através de formulário próprio.

BIBLIOSESC

O que é o BiblioSesc?

O que preciso fazer para me inscrever?
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Como funciona?

Quem é o público do BiblioSesc?

O que encontro no acervo?

O BiblioSesc estará no bairro a cada oito dias e ficará estacionado no 
mesmo local. O tempo que você tem para ler o livro é o mesmo: oito 
dias. Se quiser renovar este prazo, basta retornar à Unidade na visita 
seguinte portando o livro e a carteira do BiblioSesc. O livro será 
renovado desde que não conste em lista de espera.

Pessoas interessadas em ter acesso à leitura de livros, jornais etc.

Jornais, revistas em quadrinhos, livros de ficção (romance, conto etc.) 
e não ficção (autoajuda, biografia etc.), selecionados por bibliotecários 
do Sesc para atender aos públicos infantil, jovem e adulto.

A Unidades do BiblioSesc, em parceira com as Secretarias 
Municipal e Estadual de Educação, continuam a estimular a leitura 
no mês de abril:

Unidade 1
Federação (Escola Estadual Mário Costa Neto) - 4, 15 e 23
IAPI (Escola Dom Edilberto) – 8, 16 e 24 
Pernambués (Instituto Central de Cidadania – ICEC)  – 1º, 9, 17 e 25
Santo Inácio (Escola Municipal Jardim Santo Inácio) – 2, 10 18 e 29
Valéria (Escola Estadual Noemia Rego ) – 3, 11, 22 e 30

Unidade 2
Joanes do Lobato (C. E. Dr. Ailton Pinto de Andrade)  – 4, 15 e 23
Mata Escura (Escola Municipal Maria Constança) – 8, 16 e 24
Paripe (Escola Oficina do Saber )– 1º, 9, 17 e 25 
Periperi (Colégio Estadual de Praia Grande) – 2, 10 18 e 29
Vida Nova (Esc. Municipal de Vida Nova) – 3, 11, 22 e 30

Mais informações: (71) 3254-3900/3916, em horário comercial, ou 
envie um e-mail para bibliosesc@sescbahia.com.br
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ODONTOSESC
Para atender a uma parte da população que encontra dificuldade no 
acesso ao atendimento odontológico, o Serviço Social do Comércio 
criou o projeto OdontoSesc - uma frota de 59 unidades volantes que 
chegam à periferia das grandes cidades e nos municípios do interior de 
todo o país. A presença de uma unidade OdontoSesc, que permanece 
por 90 dias úteis com atendimento gratuito, é um momento de grande 
participação comunitária quando as escolas e os estabelecimentos 
comerciais tornam-se parceiros nas ações educativas, com intenso 
envolvimento dos alunos, professores e comerciários que ajudam a 
prevenir doenças e a promover saúde e cidadania.
Nestes 17 anos de estrada no Estado da Bahia (2001 a 2017), as 2 
Unidades Móveis OdontoSesc percorreram cerca de 8.000km para 
atender a 56 municípios, onde foram realizados mais de 163.000 
Atendimentos Odontológicos. Além das atividades clínicas, foram 
realizados mais de 300.000 atendimentos através das ações de 
educação e promoção à saúde, cuja finalidade é capacitar a 
comunidade, professores, alunos, Agentes Comunitários de Saúde e 
comerciários, tornando-os multiplicadores da informação para a 
melhoria da qualidade de vida. 
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Com infraestrutura da mais alta tecnologia, cada Unidade possui 4 
(quatro) cadeiras odontológicas com barreiras de esterilização do ar 
ambiente, proporcionando higiene e segurança tanto para os usuários 
quanto para a própria equipe de trabalho, além de um completo serviço 
odontológico que inclui: raspagem periodontal e profilaxia, tomadas 
radiográficas (Raio X), extrações, restaurações em amálgama e em 
resina fotopolimerizável, canais de dentes anteriores e reconstruções 
dentais através de pinos estéticos de fibra de vidro. A equipe executa 
uma média 50 atendimentos/dia, e completa a oferta de serviços ao 
assumir a proposta de percorrer pelo menos três localidades por 
exercício. O atendimento no município é realizado através de parceria 
entre o Serviço Social do Comércio e a Prefeitura/Instituição. 

ŸDesenvolver ações de saúde integradas para combater e prevenir 
doenças da boca;

ŸDiagnosticar precocemente doenças e contribuir para promoção 
integral da saúde;

ŸPromover a qualidade de vida da clientela comerciária, seus 
dependentes e da sociedade em geral;

ŸEstender atendimento à população de baixa renda e com dificuldade 
de acesso à tratamento  odontológico;

ŸDesenvolver programas educacionais com crianças, jovens, adultos e 
idosos para estimular a prática da escovação e higiene da boca;

ŸDivulgar serviços comunitários de referência para saúde bucal.

Ÿ14 metros de comprimento, 2,5 de largura e 4,5 de altura;
Ÿ4 cadeiras odontológicas;
ŸRaio-X e Sala de esterilização;
ŸSala de espera: uma tenda é montada para receber o público que 

participa de oficinas educativas, assistem vídeos e aprendem 
maneiras efetivas de prevenir doenças;

ŸEscovódromo: neste espaço, o público aprende a fazer a limpeza 
correta da boca e usar o fio dental.

Objetivos

Ficha Técnica
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SAÚDE MULHER

Objetivo - 

Formas de Atuação - 

Segundo o INCA, o câncer de mama é o mais frequente na população 
feminina, e o de colo do útero é o terceiro mais frequente. Para ampliar 
o acesso aos exames de rastreamento desses tipos de câncer entre as 
mulheres e reduzir a mortalidade por essas causas,  foi lançado em 2011 
o Plano de Fortalecimento das Ações de Prevenção, Diagnóstico e 
Tratamento do Câncer. O Projeto Sesc Saúde Mulher é uma resposta 
estratégica do Serviço Social do Comércio à elevada incidência de 
câncer de mama e de colo de útero no país e representa um apoio 
importante ao Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama e 
do Colo do Útero, do Ministério da Saúde; operado por meio de uma 
Unidade Móvel com caráter itinerante, que atua em municípios 
interioranos e comunidades periféricas das grandes cidades, de 
acordo com a necessidade das diferentes localidades.

Elevar a qualidade de vida da população, ao proporcionar 
o rastreamento do câncer de mama e do câncer de colo do útero 
precocemente, aliado à ações de educação em saúde.

O Sesc atua em parceria com órgãos que 
garantem o cuidado nos casos onde são detectados agravos na 
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saúde da mulher. Como os trabalhos são realizados através de parceria 
o custo benefício se torna viável para ambas as partes, respeitando a 
realidade local.

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher 
conta com consultório ginecológico, sala de mamografia digital, 
banheiro, elevador plataforma e estrutura externa (tenda) com 
espaço multimídia para ações educativas, recepção e sala de espera.

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher conta com 
mamógrafo digital 3D da Siemens (mammomat Inspiration) que 
possibilita imagens em alta definição e permite a detecção de lesões 
em estágios iniciais.

Além de diversas ações de educação em 
saúde, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher terá a capacidade máxima 
de realizar 32 exames citopatológicos por dia (640/mês em média) e 26 
mamografias por dia (520/mês aproximadamente). O Sesc 
disponibiliza um médico responsável técnico pela Unidade e um 
coordenador que atua na sede, além da contratação de laboratório 
para leitura de lâminas do exame citopatológico (Papanicolau) e 
parceria com o Hospital de Câncer de Barretos (SP) para emissão de 
laudos e controle de qualidade da mamografia.

A Unidade está em atendimento no município de Tapiramutá, na 
Praça da Delegacia, Centro, até 4/06. Atendimento: Segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, exceto nos dias 
destinados ao deslocamento da equipe. Procurar Posto de Saúde 
para agendar os exames de mamografia e preventivo. Informação: 
(71) 3273-8773 ou saudedamulher@sescbahia.com.br.

Estrutura de Funcionamento - 

Equipamento - 

Capacidade Operacional - 

ONDE ESTÁ A UNIDADE NO MÊS DE ABRIL?
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SALVADOR (71)

Sede Administrativa - Av. Tancredo Neves, 1.109, 
Edif. Casa do Comércio, 8º andar, Caminho das 
Árvores. CEP 41820-021. Tel.: 3273-8725. E-mail: 
comunic@sescbahia.com.br

Complexo Esportivo Aquidabã - Av. Presidente 
Castelo Branco, 336. CEP 40025-390. Tel.: 3254-3958. 
E-mail: aquidaba@sescbahia.com.br

Restaurante (Comércio) - Rua Torquato Bahia, 3, 1º 
andar. CEP 40015-110. Tel.: 3254-3926. E-mail: 
socialcomercio@sescbahia.com.br

Restaurante (Tancredo Neves) - Estacionamento G2 
do Salvador Shopping. Tel.: 3324-4505.

Centro de Formação Artesanal (Pelourinho) - Rua 
Francisco Muniz Barreto, 4/6, térreo, Centro 
Histórico. CEP 40026-230. Tel.: 3321-7491. E-mail: 
artesanato@sescbahia.com.br

Centro de Atividades Nazaré - Av. Joana Angélica, 1541. 
C E P  4 0 0 5 0 - 0 0 1 .  Te l . :  3 2 5 4 - 3 9 2 3 .  E - m a i l :  
nazare@sescbahia.com.br
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Escola Sesc Zilda Arns (Saúde) - Rua da Jaqueira, 36. CEP 40040-
570. Tel.: 3254-3908. E-mail: direcaoescolar@sescbahia.com.br

Centro de Lazer & Hospedagem (Piatã) - Av. Otávio Mangabeira s/nº. CEP 
41650-150. Tel.:  3367-8520. E-mail: social_piata@sescbahia.com.br 

Centro de Convivência da 3ª Idade - Rua Chile, 15, Centro Histórico. CEP 
40020-000. Tel.: 3324-4506. E-mail: rchile@sescbahia.com.br

Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Praça José de Alencar, 19, Centro 
H i s t ó r i c o .  C E P  4 0 0 2 5 - 2 8 0 .  Te l . :  3 3 2 4 - 4 5 2 0 .  E - m a i l :  
teatrosescsenac@sescbahia.com.br

Teatro Sesc Casa do Comércio: Av. Tancredo Neves, 1.109, Caminho das 
Á v o r e s .  C E P  4 1 8 2 0 - 0 2 1 .  Te l . :  3 2 7 3 - 8 7 3 2 .  E - m a i l :  
cineteatro@sescbahia.com.br

Mesa Brasil: Av. Jequitáia, 123, Água de Meninos. CEP 40460-120. Tel.: 
3 2 0 7 - 4 4 7 1  o u  0 8 0 0 - 2 8 4 8 4 4 0 .  E - m a i l :  
mesabrasilsalvador@sescbahia.com.br

INTERIOR

Centro de Atividades de Alagoinhas - Avenida Ayrton Senna da Silva, 
s/n, Alagoinhas Velha. CEP 48030-640. Tel.: (75) 3403-5400. E-mail: 
alagoinhas@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Barreiras - Rua Porto Velho, 137, Santo 
Antônio. CEP 47813-674. Tel.:  (77) 3611-6610. E-mail:  
socialbarreiras@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Feira de Santana - Rua Guaratatuba, 345, 
Tomba. CEP 44090-168. Tel. :  (75) 3622-1550. E-mail :  
socialfeira@sescbahia.com.br

Grande Hotel Sesc Itaparica - Av. Rui Barbosa, s/n, Centro. CEP 44460-
970. Tel.: (71) 3631-8300. E-mail: socialitaparica@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Jacobina: Rua Antônio Manoel Alves de 
Mesquita, 245, bairro Félix Tomaz, CEP 44700-000. Tel.: (71) 3273-8725. 
E-mail: comunic@sescbahia.com.br

70



Centro de Atividades de Jequié: Rua Dr. Nélson Aguiar Ribeiro, 405, 
São Judas Tadeu. CEP 45204-111. Tel.: (73) 3525-0034. E-mail: 
jequie@sescbahia.com.br

Centro Educacional Sesc Ler - Paulo Afonso: Rua Verdes Campos, 
Quadra 69-A, BTN 2, Paulo Afonso.  CEP 48609-136. Tel.: (75) 3692-1703. 
E-mail: socialpauloafonso@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Porto Seguro: rua Helena Maria de Paula, 145, 
Loteamento-Parque Residencial Ecológico João Carlos (Baianão), CEP 
45810-000. Tel.: (73) 3162-5300. E-mail: portoseguro@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Santo Antônio de Jesus: Av. Carlos Fernando 
Amaral, s/n, Cajueiro (Estrada do Benfica, após a UFRB). CEP 44.574-
490. Tel.: (75) 3162-1700. E-mail: socialsaj@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Vitória da Conquista: Av. Anel do Contorno 
Rodoviário, s/n, Ibirapuera. CEP 45085-700. Tel.: (77) 3426-3131. E-mail: 
socialconquista@sescbahia.com.br

UNIDADE MÓVEL

Odontosesc (Odontologia): Av. Tancredo Neves, 1.109, Edif. Casa do 
Comércio, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador.  CEP 41820-021. 
Tel.: (71) 3273-8767. E-mail: odontosesc@sescbahia.com.br 

Bibliosesc (Biblioteca):  Av. Joana Angélica, 1.541, Nazaré, Salvador. 
C E P  4 0 0 5 0 - 0 0 1 .  T e l . :  ( 7 1 )  3 2 5 4 - 3 9 0 0 .  E - m a i l :  
bibliosesc@sescbahia.com.br

Saúde Mulher (Mamografia e Preventivo): Av. Tancredo Neves, 
1.109, Edifício Casa do Comércio, 8º andar, Caminho das Árvores, 
Salvador. CEP 41820-021. Tel.:  (71) 3273-8773. E-mail: 
saudedamulher@sescbahia.com.br 
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Calendário 2019

DOM     SEG     TER     QUA     QUI     SEX      SÁB
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Com base na Carta da Paz Social, o Serviço Social do 

Comércio foi criado em 13 de setembro de 1946 e, desde 

então, vem evoluindo e se transformando em ferramenta 

fundamental no bem-estar social do trabalhador do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e de seus 

dependentes, através de serviços e atividades dos 

Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.

Sesc, há 72 anos transformando pelo social.



/SescBahia @sescbawww.sescbahia.com.br


