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EDUCAÇÃO
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, o Sesc oferece cursos de Alfabetização, Ensino
Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. |Barreiras: Seg a
sex, das 18h30 às 21h30 | Paulo Afonso: Seg a sex, nos turnos
vespertino e noturno | Salvador (Rua Chile): Seg a sex, 8h e 13h.

COMPLEMENTAR
HABILIDADES DE ESTUDO*
Crianças de 7 a 14 anos, regularmente matriculadas no Ensino
Fundamental em escolas públicas, preferencialmente dependentes de
comerciários, que recebem orientações nas tarefas escolares por
professores e estagiários. Esporte, lazer, cultura e arte também fazem
parte do cotidiano desse projeto. | Paulo Afonso.
COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR*
Ações complementares à formação escolar do individuo, visando à
ampliação e ao aperfeiçoamento de suas competências. Disciplinas:
Língua Portuguesa, Matemática, Redação, Inglês e Espanhol. Salvador
(Nazaré). Pré-requisito: Ensino Médio completo. Inscrições abertas!
Informações: 3254-3911.

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL

CORTE & COSTURA*
Para iniciantes ou aqueles que querem 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 de
peças e acabamentos manuais e a máquina. 18 anos+ | Feira de Santana
Turmas de 10 alunos: (ter e qui, 9h às 12h), vespertino (qua e sex, 14h às 17h)
e noturno (qua e sex, 18h às 21h). Vagas remanescentes. Inf.: 3622-1550 ou
socialfeira@sescbahia.com.br. | Vitória da Conquista Turmas de 10 alunos:
vespertino (ter e qui, qui e sexta), das 14h10 às 17h30. Vagas remanescentes.
Inf.: 3426-3131, ramais 229/216 ou socialconquista@sescbahia.com.br. |
Porto Seguro. Turmas de 10 alunos: matutino (qua e sex, 8h30 às 11h30) e
vespertino (ter e qui, 14h às 16h). Inf.: 3162-5300.
CULINÁRIA*
Para iniciantes ou aqueles que querem aperfeiçoar seus conhecimentos de
forma simples e prática. 16 anos+.| Feira de Santana. Vagas remanescentes.
| Porto Seguro. Turmas de 10 alunos nos turnos matutino (sábado, 8h30 às
11h30), vespertino (terça, quarta e quinta, 14h às 16h). Inf.: 3162-5300. |
Vitória da Conquista. Bombons, trufas e ovos de páscoa – 11 a 28/03, com
turma de 15 alunos no turno vespertino (14h10 às 16h40) e 10 alunos no
noturno (18h30 às 20h10), segunda a quinta-feira.
INFORMÁTICA*
Uma excelente oportunidade para quem precisa se recolocar no mercado de
trabalho ou dominar as tecnologias com o uso de computadores. | Vitória
da Conquista. Matutino, das 8h às 8h50, e vespertino, das 15h às 15h50,
aulas às terças, quartas e quintas. 16 anos+. Vagas remanescentes.
OFICINAS DE ARTES
Oficinas gratuitas que oferecem a oportunidade para o desenvolvimento de
habilidades natas através das modalidades de Habilidades Manuais (14
anos+), Expressões Artísticas, Artesanato e Culinária (18 anos+). | Salvador
(Centro de Formação Artesanal). Dia 8/03, das 8h30 às 11h30 –
automaquiagem e técnicas de limpeza e das 13h30 às 16h30 – técnicas
básicas de design de sombrancelhas; dia 20/03, das 8h30 às 11h30 – oficina
de retalho e das 13h30 às 16h30 – oficina de arte com jeans. Vagas limitadas.
Inf.: 3266-3791 | Porto Seguro. Turma de 10 alunos: matutino (sáb, 8h30 às
11h30) e vespertino (seg, qua e sex, 14h às 16h). Inf.: 3162-5300.
(*) Cursos contemplados no Programa de Comprometimento e Gratuidade
para Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus 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 de R$35 (Cartão Sesc). Para os demais públicos, consultar tabela de
preços. Critérios de seleção no site: www.sescbahia.com.br

ECO SESC
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. | Feira de Santana (Tomba). Dia 10/03, às 10h.

CULTURA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA FIXA
Acervo bibliográfico composto por livros didáticos e técnicos de várias
áreas do conhecimento, bem como livros de ficção brasileira e estrangeira
disponíveis para público infantojuvenil e adulto. O empréstimo de livros é
destinado apenas a beneficiários do Sesc com Cartão Sesc.
Unidades: Salvador. Nazaré - seg a sex, 8h15 às 17h45. Aquidabã seg a sex, 8h às 17h e 18h às 21h30. Feira de Santana | Seg, 8h às
18h30; ter a sex, 7h30 às 18h30; sáb, 9h às 12h30. Vitória da
Conquista | Seg a sex, 8h às 16h. Barreiras | Seg a sáb, 8h às 17h;
dom e feriados, 8h às 12h. Jequié | Ter a dom, 8h às 16h20. Paulo
Afonso | Seg a sex, 8h às 17h. Santo Antônio de Jesus | Seg a sex,
8h às 17h. Porto Seguro | (73) 3162-5300. Seg a sex, 8h às 17h.
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 2 a 31/03 (sábados e
domingos) às 14h.
MOSTRA LITERÁRIA
Com o intuito de homenagear as mulheres na literatura, o Sesc realiza
mostras literárias na capital e interior. Santo Antônio de Jesus. De 4 a
8/03, das 9h às 16h - “Biblioteca Sesc apresenta Clarice Lispector”; dia
8/03, às 9h - bate papo sobre a vida e obra de Clarice Lispector, com
Carla de Quadros (Mestra em Literatura e Diversidade Cultural e
professora da Universidade do Estado da Bahia). Entrada franca. |
Salvador (Nazaré). De 7 a 15/03, das 9h às 17h –“Delas e sobre elas:
pot-pourri” – mostra de publicações delas (mulheres escritoras) e sobre
elas (biografias femininas), com destaque para a poesia. Entrada franca.
CLUBE SESC DE LEITORES
Encontro periódico de leitores iniciantes e navegantes. Uma pausa para
conversar sobre leituras, literatura e escritas. | Porto Seguro. No mês de
março, a biblioteca traz a temática “Ela escrevem sim, e muito! Março
das mulheres”.

TEATRO
CURSO DE TEATRO
Realização de cursos para o conhecimento, vivência e aprimoramento
técnico das manifestações artísticas, além de desenvolver a habilidade e o
talento. | Salvador (Nazaré). Ter e qui, 14h às 17h (18 anos+). Requisito:
teste de aptidão. Mensalidade: R$25 (Cartão Sesc). Para os demais
públicos, consultar tabela de preços. Vagas remanescentes. Inf.: 3254-3903.
| Porto Seguro. 2 turmas, com capacidade para 10 alunos cada, com aulas
50 minutos, duas vezes na semana e carga horária de 76 h/anual cada uma.
BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES
O espetáculo é baseado no clássico infantil que encantou várias gerações e
apresenta a história de uma rainha má que morre de ciúmes da beleza de sua
enteada, Branca de Neve. Para tirá-la do seu caminho planeja um fim terrível
para a jovem princesa, porém seu plano não dá certo e acaba descobrindo
que Branca de Neve mora na floresta com sete amiguinhos. A princesa acaba
sendo envenenada pela rainha e só um beijo de um príncipe poderá salvá-la.
Classificação livre. | Salvador. (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 30 e
31/03, às 16h. . Ingressos: R$70, R$56 (Cartão Sesc válido) e R$35 (meia).
ESQUETE
Pequeno fragmento de um texto, de atuação intensa e geralmente de caráter
cômico. | Salvador (Piatã). De 2 a 31/03, sábado e domingo, às 15h.

A PELEJA DE MARIA BONITINHA
O espetáculo infantil, da Cia. Cuca de Teatro, conta a história de Maria
Bonitinha, menina do sertão que sai de sua terra para fazer uma visita
especial a sua amiga, por correspondência, Joana Natureba. Na cidade,
seus costumes e jeito diferente de ser despertem a indiferença de outras
crianças e Bonitinha acaba sofrendo com o bullying. Classificação: livre. |
Santo Antônio de Jesus. Dia 16/03, às 16h. Ingressos: R$10, R$8
(Cartão Sesc válido) e R$5 (meia).

SHOW DE BOLHAS - BORBULHANDO
Espetáculo de bolhas de sabão gigantes em formato circense e com
interatividade cômica. O nascimento da atmosfera lúdica acontece quando a
palhaça Serafina tira de sua caixa um liquido mágico capaz de fazer das
bolhas de sabão um mundo de aventuras. Livre. | Santo Antônio de Jesus.
Dia 24/03, às 16h. Entrada franca. | Jequié. Dia 5/03, às 13h. Entrada
mediante apresentação do Cartão Sesc válido.
OFICINA DE BOLHAS GIGANTES
A oficina é composta pela manipulação das bolhas de sabão, através de
uma fórmula especial que da á possibilidade de criá-las gigantescas e
elásticas. Tem como foco a brincadeira, fomentando o brincar e a
coletividade e trabalhando com o desenvolvimento cognitivo através do
manuseio com as hastes e da leveza das bolhas. | Santo Antônio de
Jesus. Dia 24/03, às 17h. Inscrição gratuita. | Jequié. Dia 5/03, às 14h.
Entrada mediante apresentação do Cartão Sesc válido.

MÚSICA

CURSOS
O Sesc promove a realização de cursos para o 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, às 14h e às 15h30; Canto (18 anos+) –
quarta, às 18h. Canto Coral (18 anos+) – quarta, às 19h30. Percussão –
segunda e quarta, 14h às 15h30 (12 anos+). Violão para Iniciantes (14
anos+) - Sexta, às 14h e 15h30 e 18h (18 anos+). *Necessário
instrumento musical. | Feira de Santana. Flauta (7 anos+) – terça e
quinta, 10h às 10h50 e quarta e sexta, 14h às 14h50. Violão (12 anos+)
– terça e quinta, 11h às 11h50 e 18h30 às 18h50; quarta e sexta, 15h às
15h30. Teclado – segunda e quarta, 9h às 9h50; quarta e sexta, 16h às
16h50 e terça e quinta, 17h às 17h50. Percussão - terça e quinta, 15h às
15h50. Mensalidade (Cartão Sesc válido): R$25. Para os demais públicos,
consultar tabela de preços. Inscrições abertas. Vagas limitadas.
Apresentações que mostram a influência de
diversas culturas na formação da música
popular baiana e brasileira. | Salvador (Piatã).
Domingo, das 12h às 15h30.

AKUERAN
Um repertório embebido de brasilidade, tradição e contemporaneidade no
show do primeiro álbum autoral de Sérgio Akueran. O público poderá
conferir as inquietações, os desejos, as descobertas e os encontros da
trajetória do músico, mesclados com importantes influências poéticas e
musicais. Livre.| Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 8/03, às
20h30. Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc válido) e R$10 (meia).

CONVERSAS DE LAVADEIRAS E OUTRAS HISTÓRIAS
Inspiradas pelo imaginário popular, as Contadeiras propõem uma sessão
divertida e leve com belas histórias de lavadeiras, mesclando-se ao
diversificado e rico cenário cultural e literário brasileiro. Livre. | Salvador
(Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 9/03, às 17h. Ingressos: R$10, R$8
(Cartão Sesc válido) e R$5 (meia).

OS IRMÃOS MACEDO - CARNAVAL, MÚSICA E REVOLUÇÃO
Espetáculo encenado por Armandinho, Betinho, Aroldo e André Macêdo,
traz a história musical da carreira do pai, Osmar Macêdo. O show
apresenta a criatividade e a riqueza dos arranjos, valorizados pelo uso dos
instrumentos eletroacústicos. Livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do
Comércio). Dias 15 e 16/03, sexta e sábado, às 20h30. Ingressos: R$50,
R$40 (Cartão Sesc válido) e R$25 (meia).

GUITARRA BAIANA – FESTA BRASILEIRA
O guitarrista, compositor e bandolinista Ricardo Marques apresenta os
sucessos carnavalescos da trajetória do trio elétrico, desde os anos 70 até a
atualidade. Livre. | Salvador (Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dias
21/03, às 20h. Ingressos: R$10, R$8 (Cartão Sesc válido) e R$5 (meia).
OFICINA DE BERIMBAU
Oficina para jovens e adultos com foco no instrumento de corda
tradicional da Bahia. | Salvador (Nazaré). De 2 a 30/04, às 14h. Inscrição
gratuita de 11 a 29/03. Inf.: 3254-3911.

Há 13 anos o Sesc Bahia realiza o projeto “Viva Teatro!
Viva o Circo!” na unidade Teatro Sesc-Senac
Pelourinho. Uma programação que celebra essas duas
linguagens e permite o encontro poético entre artistas
e público - crianças, jovens e adultos. 27 de Março é
o Dia Mundial do Teatro e Nacional do Circo, e também
do palhaço, da atriz, da bailarina e de todos aqueles
que fazem dos palcos e picadeiros cenários de
sonhos, risos, lágrimas e esperança.

Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho)
espetáculo

MÁGICO MAR
Espetáculo vencedor da 24ª edição do prêmio Braskem de Teatro,
nas categorias ‘Especial’, ‘Atuação’ e ‘Direção’, traz a história de
Açolina, uma mulher ilhada no meio de um mar de lixo em um futuro
qualquer, que vive pedindo ajuda jogando garrafas de S.O.S. Um dia
aparece Espiga, um catador de garrafas e mágico atrapalhado, que
revela para Açolina um possível mágico mar limpo e azul. Mágico
Mar é um poema sobre a solidão causada pelo consumismo da
humanidade que encharca o mundo de lixo, uma reflexão sobre o
consumismo e a poluição ambiental. Elenco: Simone de Araújo e
Fernando Lopes. Encenação: Rino Carvalho. Dramaturgia: Joice
Aglae. Classificação: livre. Dia 16/03, às 17h. Ingresso: R$20,
R$16 (Cartão Sesc) e R$10.

oficina

A GRAÇA É SUA O RISO É NOSSO
Nesta oficina os participantes poderão experenciar o fazer circense
utilizando-se da menor máscara do mundo: o nariz do palhaço. A
atividade será conduzida pelo ator, palhaço e diretor Aldrey Rocha,
do K’Os Coletivo (CE), e divida em cinco fases: Preparação para a
cena; Ridículo: um provocador de riso; Criação de Personagens e
sua comicidade; Criação de quadros e/ou cenas cômicas; e
Experimentos cômicos com e/ou sem plateia. Público-alvo:
interessados maiores de 16 anos. De 25 a 29/03, das 18h às 22h.
Inscrição presencial a partir de 7/03: R$20 e R$10 (Cartão Sesc).

espetáculo

espetáculo

GUERRA DE CUP&CAKE
O espetáculo conta a história de dois mestres cucas experts em
doces, que lutam por um mesmo objetivo: o prêmio de maior e
melhor confeiteiro da cidade de Mascavo. Ávidos para ganhar o
badalado concurso, lutam com unhas e dentes tentando descobrir a
receita de um doce para ser o favorito na premiação. Cup e Cake
acabam criando o doce mais gostoso e versátil do mundo: o
Cupcake. Mesmo sendo rivais, eles vão perceber que a união é
importante até na competição. Direção: Sâmia Bittencourt; Elenco:
Aldrey Rocha e Aline Campêlo . Classificação livre. Dia 23 e 30/03,
às 17h. Ingresso: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10.

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. Ele só não contava com uma visita pra lá de agitada.
Um espetáculo infantil, do grupo Sim Produções (BA), e interativo
que convida as crianças ao mundo encantado da leitura. Elenco:
Alê Casali e Geovane Nascimento. Classificação: Livre. Dia 6/04,
às 17h. Ingresso: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10.

AUDIOVISUAL
VÍDEO COMENTADO
Exibição do filme “Uma lição de vida”, que traz temas como resiliência e
perseverança. Baseado em fatos reais, conta a história de Kimani, um
queniano que lutou para aprender a ler e a escrever aos 84 anos de idade. |
Salvador (Rua Chile). Dia 19/03 às 14h30. Entrada franca.

3ª MOSTRA LUGAR DE
MULHER É NO CINEMA

25 a 31/03

sessões

(Teatro Sesc-Senac Pelourinho)

segunda sexta - às 10h e 15h
sábado e domingo às 10h, 15h e 17h

Salvador

A Mostra é uma ação continuada de exibição de curtas metragens
nacionais dirigidos e/ou protagonizados por mulheres. A programação é
composta por sessões de curtas com duração de até 20 minutos e
categorizados em mostras competitivas e não-competitivas. A Mostra
Convidada é uma sessão não-competitiva e tem curadoria das
idealizadoras do evento, as diretoras e produtoras Lilih Curi (Segredo
Filmes), Hilda Lopes Pontes (Olho de Vidro Produções) e Moara Rocha
(Moara Rocha Produções). A outra sessão não-competitiva é a Mostra
Encontro, composta por curtas exibidos na programação de festivais
parceiros. Nesta terceira edição, os parceiros são Cachoeiradoc (BA),
Cine Kurumin - Festival de Cinema Indígena (BA-PE), Cinequebradas
(BA), FINCAR – Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (PE), For
Rainbow - Festival de Cinema e Cultura de Diversidade Sexual (CE), MIMB
- Mostra Itinerante de Cinema Negro – Mohamed Bamba (BA), Mostra
Das Minas (SP) e Mostra Pilão (PB). Já a Mostra Selecionada é
competitiva e concede os prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro,
Melhor Diretora e Melhor Atriz, e a Mostra Matinê premia a Melhor
Animação. E o Prêmio Especial Marielle Franco contempla o melhor filme
com temática em Direitos Humanos.

ARTES VISUAIS
ESPAÇO ARTE
Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Até 29/03, seg a qui, 9h às 17h,
e sex a dom, 14h às 21h – Exposição “Surfando nas Telas”, do Artista
plástico e surfista André Dragão. | Salvador (Rua Chile). De 22/03 a
30/04, das 9h às 17h – Exposição “Retratos” do artista Ed Carlos Alves;
até 21/03, 9h às 17h - Exposição “No Mundo da Fantasia”, trajes e roupas
confeccionadas com materiais reutilizáveis e apresentadas no Concurso
em 2018. | Vitória da Conquista. Até 10/03, 8h às 20h (seg a sex), e de
8h40 às 16h30 (sáb e dom) – Exposição "Arte Ancestral", do escultor
Gilvandro Oliveira (Vando). | Jequié. De 1º a 31/03, das 9h às 17h –
Exposição fotográfica “Mulher: cores e luzes ocultas”, do artista Ruben
Andrade. | Feira de Santana. De 1º a 31/03, das 8h às 19h (seg a sex) e
9h às 16h (sab e dom) - Exposição “Berlim, suas belezas e seus mistérios.
Suas feridas e cicatrizes”, da fotógrafa Maíra Cláudia Araújo. | Salvador
(Centro de Formação Artesanal). De 1º/03 a 30/04, das 9h às 17h –
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.

Exposição fotográfica que marca a trajetória do Sesc em 7 décadas de
prestação de serviços que contribuem para o bem-estar social e a
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e de seus familiares,
bem como para o aperfeiçoamento da coletividade. | Santo Antônio
de Jesus. De 1º a 31/03, das 9h às 16h. Entrada franca.

Entrada Franca
(Cartão Sesc válido)

Salvador (Nazaré). Segunda e quarta, com sessão às 9h.
Salvador (Piatã). Quinta e sábado, com sessão às 14h.
Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Exibição de curtas e longas
que refletem sobre o protagonismo social, cultural e político das
mulheres baianas. Dias 8 e 15/03, sessão às 15h - Colar de Pérolas
(documentário, livre); Por onde elas andam (documentário, livre); Do
que aprendi com minhas mais Velhas (documentário, livre); Carolina
(documentário, livre); Enrolado na raiz (documentário, livre); dia 12 e
19/03, às 15h - Eu, compositora (documentário, livre).
Salvador (Aquidabã). Sessões sempre às 13h e 15h. Dias 12, 13 e
14/03 – Assim que abro meus olhos (drama, 16 anos); dias 19 e
20/03 – Tudo que eu amo (drama, 16 anos).
Vitória da Conquista. Terça e sábado, com sessões às 9h30 e 14h30
– Exibição de curtas e longas metragens.
Barreiras. Quinta, com sessão às 19h; Sábado, com sessão às 16h.
Jequié. Sábado e domingo, com sessões às 9h30 e 14h30.
Porto Seguro. Sexta, com sessão às 14h30; sábado, com sessão às
16h e domingo, às 16h.
Santo Antônio de Jesus. Sessões sempre às 9h30 e 14h30. Dias 13 e
15/03 - Abril e o mundo extraordinário (animação, livre); dias 20 e
22/03 – Eu e meu guarda-chuva (fantasia, livre); 27 e 29/03 - O
serviço de entregas da Kiki (animação, livre).
Feira de Santana. Dias 3, 17, 24 e 31/03, sessão às 14h.
Paulo Afonso. (Sesc Ler). Sessões às 16h. Dia 16/03 – O galo de São
Victor (animação, livre); dia 23/03 – Campo grande (drama, 10 anos);
e dia 30/03 - Minha vida de abobrinha (animação, 10 anos). (Praça
CEU). Sessões às 15h. Dia 14/03 – Do universo infantojuvenil
(animação, livre); dia 21/03 - Campo grande (drama, 10 anos); e dia
28/03 - O galo de São Victor (animação, livre).

DANÇA
RITMOS
Curso com diferentes estilos de danças, que trabalha os diferentes
aspectos do corpo. | 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). Demais públicos, consultar valores.
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
(2x na semana) e R$25 (3x na semana). Demais públicos, consultar
valores. | Salvador (Aquidabã). Artística: ter e qui, às 14h e 15h (6
anos+). Salão*: seg, qua e sex, às 9h10, 10h35, 14h30 e 16h (15
anos+). | Salvador (Nazaré). Contemporânea*: seg e qua, às 9h30 (15
anos). Salão* – seg e qua, às 10h30 (18 anos+). (*) Necessário atestado
médico. | Feira de Santana. Salão - ter e qui, 18h e 19h, e sáb, 10h (12
anos +). | Porto Seguro. Salão e Ballet – cada curso terá 2 turmas, com
capacidade para 20 alunos cada, com aulas 50 minutos, 3x na semana e
carga horária de 114 h/anual cada uma.

RECREAÇÃO

LAZER
FUTEBOL INFANTIL DE CAMPO*
Curso básico sobre as técnicas do futebol para crianças de 7 a 9 anos (ter
e qui, às 14h30) e de 10 a 12 anos (qua e sex, às 9h). | Salvador (Piatã).
Inscrição na Central de Atendimento da Unidade, ter a dom, das 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.
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). Demais públicos, consultar tabela de preços.
CLUBE SESC DE XADREZ E TÊNIS DE MESA
O Sesc oferece, gratuitamente, a 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 2 a 30/03,
sábados, das 15h às 17h - no mês de março, encontro de enxadristas.
Informações: 3613-4220 ou esportebarreiras@sescbahia.com.br

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO

Documentos necessários: Cartão Sesc válido e atestado de aptidão física.
Para ginástica é exigido o teste de esforço. A partir de 15 anos.

Barreiras
• Musculação • Natação • Hidroginástica • Ginástica localizada •
Treinamento Funcional • Voleibol • Futsal

Santo Antônio de Jesus
• Natação • Hidroginástica • Musculação • Ginástica • Karatê

Vitória da Conquista
• Musculação • Karatê-Dô Tradicional • Ginástica

Salvador (Piatã)
• Ginástica

Jequié
• Natação • Hidroginástica • Musculação • Futsal

Feira de Santana
• Ginástica • Musculação • Natação • Hidroginástica • Karatê

Salvador (Aquidabã)
• Natação • Hidroginástica • Musculação • Treinamento Funcional •
Ginástica Localizada • Bike In Door • Judô • Karatê • Futsal • Volei •
Yoga • Pilates

Salvador (Rua Chile)
• Ginástica • Yoga

Salvador (Nazaré)
• Yoga

Porto Seguro
• Natação • Hidroginástica • Musculação • Pilates solo • Voleibol •
Futebol Society • Futebol de Salão • Treinamento Funcional

VAMOS AO SESC
Uma programação especial para escolas, instituições e grupos com
atividades recreativas, esportivas, culturais e de saúde. 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 da Rede Pública e Particular de
Ensino que participarão de Aulão de Ritmos e Hidroginástica, Gincana
Esportiva, Jogos de Futebol Society e de Salão. Agendamento:
barreirasesporte@sescbahia.com.br. Inscrição por aluno: R$8. (isenção de
taxa para escolas públicas). | Barreiras. Sábados, 9h às 12h. Inf.: 3613-4220.
SESC FOLIA
Durante os festejos de carnaval, o Sesc promove atividades culturais e
recreativas, como apresentações musicais, oficinas, pintura de rosto,
brincadeiras, marchinhas e desfile de máscaras. | Vitória da Conquista.
Dias 3, 4 e 5/03, das 10h às 16h. | Jequié. De 2 a 5/03, 9h às 16h.
VEM BRINCAR NO SESC
Atividades recreativas e culturais voltadas para as diferentes faixas etárias,
com jogos, brincadeiras, oficinas e exibição de filmes. | Jequié. Dias 8 e
9/03, das 9h às 16h – Aulões na piscina e reuniões dançantes; dia 27/03 Comemoração do Dia do Circo com atividades voltadas para as crianças. |
Paulo Afonso. Dia 30/03, 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. |
Santo Antônio de Jesus. Dia 10/03 – Dilma Galvão & Marcos Mello; dia
17/03 – Nando & Bruna; dia 24/03 – Farol de Milha; e dia 31/03 – Guido
Freitas. Programação das 9h às 16h.
GAME FUNCIONAL
Com o objetivo de integrar alunos dos cursos sistemáticos e o público em
geral, o Sesc promove uma tarde de jogos recreativos e de lazer. | Jequié.
Dia 9/03, às 13h - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, aula
especial e avaliação físico–funcional. Inf.: 3525-7570.

Programa de
Comprometimento
e Gratuidade

INICIAÇÃO ESPORTIVA

PCG

Esporte

vagas gratuitas*
*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.

ESPORTE
KIDS

MULTI
ESPORTES

CLUBE DO
ESPORTE

4 a 6 anos

7 a 10 anos

11 a 14 anos

• Desenvolvimento
psicomotor com introdução
dos fundamentos de todas
as modalidades esportivas,
com permanência da
ludicidade nas atividades
propostas, com o objetivo
de propiciar uma base
motora para a modalidade
que será escolhida na
próxima fase.

• Aulas repletas de
ludicidade, ao utilizar
fundamentos da
modalidade esportiva
escolhida (Futsal,
Basquete, Natação, etc),
ou de outras
modalidades cujos
movimentos sejam
facilitadores.

• Desenvolvimento
psicomotor,
exclusivamente com
atividades lúdicas, sem
modalidades esportivas
específicas, para
propiciar o
enriquecimento do
repertório motor.

Consulte disponibilidade de vagas na Unidade mais próxima.
Barreiras

(77) 3613-4220

Salvador (Aquidabã)

(71) 3254-3965

Esporte Kids seg, qua e sex, 14h | ter e qui, 7h e 14h

Esporte Kids seg e qua, 10h | ter e qui, 16h e 17h10 | qua e sex, 9h10
Multiesportes seg e qua, 10h | ter e qui, 16h e 17h10 | qua e sex, 9h10

Multiesportes seg, qua e sex, 16h | ter e qui, 9h e 16h

Clube do Esporte / Voleibol seg e qua, 10h | ter e qui, 16h
Clube do Esporte / Futsal seg e qua, 8h | ter e qui, 17h

Clube do Esporte / Natação seg, qua e sex, 9h10, 11h e 14h10 | ter e qui, 10h e 16h

Feira de Santana

Clube do Esporte / Judô seg, qua e sex, 16h15

(75) 3622-1077

Clube do Esporte / Karatê ter e qui, 7h40 e 17h40

Santo Antônio de Jesus

Esporte Kids ter e qui, 14h e 16h30 | qua e sex, 10h, 13h e 15h
Multiesportes ter e qui, 15h e 17h30 | qua e sex, 9h, 14h e 16h

Esporte Kids ter e qui, 15h | qua e sex, 10h e 16h

Clube do Esporte / Natação ter e qui, 16h | qua e sex, 8h e 17h

Multiesportes ter e qui, 14h | qua e sex, 9h e 15h

Clube do Esporte / Futsal qua e sex, 15h

Clube do Esporte / Natação ter e qui, 16h

Clube do Esporte / Karatê ter e qui, 15h

Clube do Esporte / Futsal qua e sex, 8h e 14h

Jequié

(73) 3525-7570

Esporte Kids ter e qui, 14h10 | seg e qua, 9h10 e 13h40

Vitória da Conquista

(77) 3426-3131

Esporte Kids ter e qui, 9h20 e 15h20

Multiesportes seg, qua e sex, 8h10 e 13h40 | seg e qua, 8h10 e 15h

Multiesportes ter e qui, 8h e 14h | qua e sex, 8h30 e 14h

Clube do Esporte / Natação seg, qua e sex, 9h10 e 14h40

Clube do Esporte / Futsal ter e qui, 10h30 e 16h40

Clube do Esporte / Futsal ter e qui, 15h10

Clube do Esporte / Karatê-Dô qua e sex, 10h50 e 15h30

Porto Seguro

(75) 3162-1700 / 1737

(73) 3162-5330

Esporte Kids seg e qua, 10h | ter e qui, 9h

Obs.: 1) Para a ingresso nas modalidades será necessário preenchimento

Multiesportes seg e qua, 11h | ter e qui, 10h e 11h | qua e sex, 10h

do formulário de avaliação pré-participação pelo aluno ou seu

Clube do Esporte / Natação qua e sex, 9h

responsável. Caso o mesmo não se disponha a preencher a avaliação, será

Clube do Esporte / Futsal ter e qui, 9h

obrigatória a apresentação do atestado médico autorizando a prática de

Clube do Esporte / Futebol Society seg e qua, 9h

atividade física. 2) Turmas e horários sujeitos a alterações.

SAÚDE
SAÚDE BUCAL
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.
Capital (Centro de Atividades Nazaré) e Interior (Centros de
Atividades de Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Porto
Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista).
Atendimento: seg a sex, 7h30 às 20h30, e sáb, 8h às 12h.

• Unidade Móvel OdontoSesc 1 - Irará | até 28/03/2019 na Avenida
Alberto Nogueira (Praça da Barra), segunda – 13h às 17h, terça a
quinta – 8h às 17h, e sexta – 8h às 12h.
• Unidade Móvel OdontoSesc 2 - Simões Filho | até 31/05/2019 na 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. Informações: 3273-8767.

A Unidade Móvel realiza exames “gratuitos” para prevenção do câncer de
mama (mulheres entre 50 e 69 anos) e colo de útero (mulheres entre 25 e 64
anos), além de ações educativas para a promoção da saúde. Boa Vista do
Tupim na Praça Artemizia Ferreira Amorim, Centro, até 19/03. |
Tapiramutá, na Praça da Delegacia, Centro, de 19/03 a 4/06 |
Atendimento: segunda das 13h às 17h, e de terça a sexta-feira, das 8h às
12h, 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.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SAÚDE EM PAUTA

Difusão de conhecimentos para a adoção de hábitos pautados na
promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.
Salvador (Piatã). De 2 a 30/03, sábado, das 9h às 12h – Saúde da
Mulher e campanha Sesc Alerta - Combate ao Aedes Aegypti; de 3
a 31/03, domingo, das 9h às 12h – “Água é vida”.
Salvador (Comércio). Dias 8 e 15/03, das 11h às 14h – Saúde da Mulher.
Salvador (Nazaré). Dia 15/03, das 11h30 às 13h30 –exposição
mediada “ A saúde oral da mulher”.
Salvador (Rua Chile). Dia 20/03, às 14h30. Bate-papo sobre
menopausa e autoestima, ação com o objetivo de socializar
conhecimentos para adoção de hábitos saudáveis e melhoria da
qualidade de vida.
Salvador (Aquidabã). Dias 25 e 26/03, das 8h30 às 11h –
Orientação Saúde Bucal
Jequié. Dias 2, 9, 16, 22 e 29/03, 9h às 13h - Campanha Sesc
Alerta - Combate ao Aedes Aegypti, com videodebates, palestras e
exposição mediada

NUTRIÇÃO
REFEIÇÕES / LANCHES
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. Preços acessíveis. Restaurantes em Salvador: Comércio Rua Torquato Bahia, 3, 1º andar; Nazaré - Rua Joana Angélica, 1.549; e
Piatã - Av Otávio Mangabeira, s/n. O atendimento é das 11h às 14h. Nos
Centros de Atividades do Interior o Sesc dispõe de lanchonetes que
oferecem lanches e merendas. Salvador Shopping -

ASSISTÊNCIA
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
SESC + EMPRESA
Através de parceria, o Sesc oferece aos funcionários das empresas do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo a oportunidade de acesso à
Cultura, Lazer, Educação, Saúde e, principalmente, a Cidadania no próprio
local de trabalho. | Santo Antônio de Jesus, Salvador (Nazaré) e Vitória
da Conquista.
CURSOS ADAPTADOS PARA 3ª IDADE
Momentos de integração e crescimento pessoal para clientela com 60
anos+, através de atividades do Trabalho Social com Grupos de Idosos.
Terapia do Corpo - 3ª e 5ª-feira, 7h e 8h. Valor: R$20. Dança de Salão - 3ª
e 5ª-feira, 9h, 10h e 11h. Valor: (R$20). Dança Afro - 2ª e 4ª-feira, 14h e
15h. Valor: (R$20). Canto Coral - 2ª e 5ª-feira, 8h às 9h40. Valor: (R$20).
Prática de Conjunto Instrumental (flauta e violão) - 3ª feira, 8h às 9h40.
Valor: (R$20). Violão - 2ª e 5ª- feira, 9h50 às 11h30. Valor: (R$20). Canto
Coral Inicial - 3ª-feira, 9h50 às 11h30. Valor: (R$20). Teatro - 2ª e 4ª-feira,
9h30 às 11h30. Valor: (R$20). Pintura em Tela (Iniciante) – 5ª-feira, 8h30
às 11h30. Valor: R$35,00 (Cartão Sesc e integrantes do Grupo Fonte de
Vida). | Salvador (Rua Chile). Vagas remanescentes!
GRUPOS DE IDOSOS
As ações do Trabalho Social com Grupos de Idosos do Sesc têm o objetivo
de 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. Quarta, das 9h às 18h – Encontro para formação de grupo. |
Salvador (Rua Chile). Até 15/03, das 9h às 12h e 14h às 17h – Renovação
da carteira Grupo Fonte de Vida. Informações: 3324-4513/ 3324-4515. |
Porto Seguro. Reuniões às quartas-feiras, das 14h30 às 15h30.
Inscrições abertas.
CURSO LIVRE PARA 3ª IDADE
Aproveite o seu tempo livre em momentos de integração e crescimento
pessoal. Dança de Salão: 2ª-feira, das 14h às 16h. Artesanato: 3ª-feira,
das 14h às 16h. Teatro: 5ª-feira, das 14h às 16h. | Feira de Santana.
REUNIÃO DE CONVIVÊNCIA
Por meio de ações socioculturais e educativas, voltadas ao público acima
de 60 anos, o Sesc promove atividades de sociabilização, reflexão sobre o
envelhecimento, o desenvolvimento de novas habilidades e a valorização e
a inclusão do idoso, através do Trabalho com o Grupo Sempre Viva:
reuniões de convivência, palestras, debates, atividades culturais,
dinâmicas de grupo, entre outras atividades. | Vitória da Conquista. Dia
1º/03, às 15h.
TARDE RECREATIVA
Atividade sociorrecreativa que proporciona uma variedade de atividades,
como jogos (Dama, cartas, dominó, Bingo e memória). | Salvador (Rua
Chile). Dia 13/03, 14h30 – jogos recreativos; a partir de 11/03 – Acerte o
peso (premiação no dia 15/03, às 12h30); e dia 20/03, às 14h30 – jogos
de tabuleiro (baralho). Inscrições abertas.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O Sesc realiza uma programação especial com espaços para elevação de
autoestima, valorização da mulher e descoberta de talentos da pessoa
idosa. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 13/03, às 14h30.
Acesso mediante doação de 200gr de leite em pó na troca por convite, a
partir do dia 26/02, na recepção do Sesc Rua Chile.
MULHER: DESAFIOS & CONQUISTAS
Atividade sociorrecreativa e educativa que tem como foco valorizar as
mulheres que marcaram a história. | Salvador (Rua Chile). Dia 8/03, às
9h30 – Palestra “A importância da mulher na construção da sociedade
moderna”, com o historiador Marcos Dattoli.
BAILE DO REENCONTRO
O Sesc promove um baile dançante com o intuito de proporcionar
reencontros, momentos de lazer e descontração para sua clientela e
integrantes do Grupo Fonte de Vida. | Salvador (Nazaré). Dia 28/03, das
17h às 21h – apresentação de Paulo Humildes. Comercialização de
ingressos a partir do dia 06/03, na tesouraria do Sesc Rua Chile. Valores:
R$13 ( Cartão Sesc) e R$26(demais públicos).
INFORMÁTICA PARA 3ª IDADE
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). De 20/03 a 27/11, quarta-feira, das 16h às 17h.
Inscrição gratuita no dia 14/03, em horário comercial. Vagas limitadas!

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
SESC COMUNIDADE
Atividades gratuitas voltadas para a integração e desenvolvimento da
comunidade, através de reuniões, atividades recreativas e esportivas,
campanhas, feiras, exposições, cursos, encontros, palestras, orientações
em grupo, apresentações artísticas e roda de conversas sobre os
diversos temas. | Vitória da Conquista (Urbis 6). Dia 15/03, das 14h às
17h – Formação de Núcleo Comunitário. | Feira de Santana. Cursos de
português, matemática e musicalização infantil para crianças de 7 a 9
anos. Informações: 3622-1077.

A equipe do Mesa Brasil, em parceria com empresas e
órgãos públicos, realiza ações voltadas à saúde, autoestima
e cidadania. |Salvador (Feira de São Joaquim). Dia 21/03,
das 9h às 11h - Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida.

A Biblioteca Volante estará em seu bairro!

Serviços gratuitos de consulta e empréstimo de publicações, além
de atividades de incentivo à leitura. Cadastre-se ao apresentar sua
carteira de identidade e comprovante de residência.

Atendimento de 9h30 às 15h30

Unidade Móvel
FEDERAÇÃO

Escola Estadual Mário Costa Neto.
Rua Engenheiro Jaime Zaverucha

Parque São Braz

IAPI

Escola Dom Edilberto. Rua Limite, 47 A

PERNAMBUÉS

Instituto Central de Cidadania - ICEC.
Rua Saturno, 55 E

SANTO INÁCIO

Escola Municipal Jardim Santo Inácio.
Rua Direta do Jardim Santo Inácio.
Final de linha

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL

Escola Estadual Noemia Rego.
Rua Boca da Mata

VALÉRIA

Unidade Móvel

Debates e reflexões sobre a Segurança Alimentar e Nutricional no
contexto da promoção das práticas alimentares saudáveis, além da
socialização de informações sobre leis e direitos sociais.
Vitória da Conquista: Dia 11/03, 14h – Reunião de integração com
representantes das instituições sociais.
Salvador (Aquidabã): Dia 27/03, 8h30 às 11h30 – Palestras
“Prevenção de Doenças Renais” e “Relações Interpessoais e
Mediação de Conflitos”.

Grande Hotel Sesc Itaparica
Informações: 71 3631-8316
ou eventositaparica@sescbahia.com.br

1

JOANES DO
LOBATO

PARIPE
PERIPERI
VIDA NOVA

12, 20 e 28/03
13 e 21/03
14 e 25/03
18 e 26/03

2

Colégio Estadual Dr. Ailton Pinto de Andrade.
Aterro Joanes Centro Oeste, s/n, Lobato

MATA ESCURA

11, 19 e 27/03

Escola Municipal Maria Constança. R.
Benjamin Abdon, n. 338. Final de linha
Escola Oficina do Saber
Rua Iriguaçu, nº 8. Estrada da Cocisa
Colégio Estadual de Praia Grande.
Rua Rosalvo Barbosa Romeu.
Esc. Municipal de Vida Nova.
Rua Via da Penetração. Lauro de Freitas

11, 19 e 27/03
12, 20 e 28/03
13 e 21/03
14 e 25/03
18 e 26/03

Centro de Lazer e Hospedagem de Piatã
31/12, das 22h às 4h.
Inf.: (71) 3367-8512/8520 ou social_piata@sescbahia.com.br

CURSOS ADAPTADOS
Momento de integração e crescimento pessoal

Cursos para o Grupo de Idosos (pessoas a partir de 60 anos)
curso

dias/horários

instrutor

Teatro

seg. e qua.

9h30

Gil Teixeira

Dança Afro

seg. e qua.

14h e 15h

Amilton Lino

Canto Coral

seg. e qui.

8h

Violão

seg. ou qui.

9h50

Canto

terça

8h

Coral
Inicial

terça

9h50

Dança
de Salão

ter. e qui.

9h, 10h e 11h

Rafael Espinheira

Líria Gomes

Curso para o Grupo Intergeracional (para pessoas a partir de 13 anos)

Pintura em
Tela (Iniciante)

quinta

13h30

Sandra Tavares

Turmas avançadas e de extensão no curso de Pintura em Tela têm horários variados. Consultar disponibilidade.

INSCRIÇÃO NO GRUPO*: R$ 31** DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (ATUALIZADOS):
Documento de Identidade; CPF; Comprovante de Residência; 1 foto 3x4; Atestado Médico; Comprovante de
Fator Sanguíneo; Comprovante de Renda Familiar; Cartão Sesc.
*Clientes inscritos no Trabalho Social com Grupo de Idosos terão isenção desta taxa de inscrição do Grupo intergeracional.

MENSALIDADE: Cursos para Grupo de Idosos - R$ 20**. Curso para Grupo Intergracional - R$ 35**.

**Valores para Trabalhadores e Dependentes do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Demais Públicos: consultar valores.

Matrículas Abertas!
Centro de Convivência da Terceira Idade
Rua Chile, 15. Centro Histórico.
Informações: 3324-4513 / 4506

SescBahia

www.sescbahia.com.br

Calendário 2019.1
Programação sujeita a alteração

Saídas - Salvador
ROLF PARK (BA)
24 de fevereiro

Saídas - Vitória da Conquista
HOTEL FAZENDA PRINCESA ESTER (BA)
1 de maio
(Dia do Trabalho)

ILHÉUS (BA)
13 a 17 de março

FAZENDA ALTO ALEGRE (BA)
23 a 24 de março

PASSEIO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO (BA)
12 de abril

GRAMADO (RS)
16 a 21 de abril (Semana Santa)

RIO DE CONTAS (BA)
15 de agosto
(Nossa Senhora das Vitórias)

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA)
14 a 17 de novembro
(Proclamação da República)

Saídas - Feira de Santana

PASSEIO PRAIA DO FORTE (BA)
1 de maio

FOZ DO IGUAÇU (PR)

ARACAJU (SE)
31 de janeiro a 3 de fevereiro
Saída de Salvador e Feira de Santana

14 a 19 de maio

FAZENDA AMORAS (BA)
25 a 26 de maio

FAZENDA SÃO GERALDO (BA)
8 a 9 de junho

ARACAJU (SE)
21 a 24 de junho

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA)
15 a 17 de fevereiro

CHAPADA DIAMANTINA (BA)
2 a 5 de março (Carnaval)

PANTANAL (MT)
24 a 29 de abril (Micareta de Feira)

HOTEL FAZENDA (BA)
7 a 9 de junho

Parcele nos cartões

Inf.: (71) 3254-3967 | 3324-6902
turismosocial@sescbahia.com.br
www.turismosocialsesc.com.br

FOTO: GUILHERME BUSTAMANTE

Excursões para levar você a conhecer os lugares
mais bonitos e interessantes da Bahia e do Brasil

Conheça a Rede Sesc de Hospedagem
nos melhores

destinos do Brasil

Acesse do computador,
tablet ou smartphone:

viajepelobrasil.sesc.com.br

