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do Comércio de Bens, Serviços e Turismo



Sobre o Sesc

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.

São muitas as histórias
que o Sesc tem para contar
ao longo desses 73 anos. 



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.

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.



Áreas de atuação

As práticas educativas do Sesc estão 
voltadas para a clientela preferencial
que são os Trabalhadores do Comér-
cio de Bens e Serviços e Turismo, com 
a finalidade de proporcionar o 
bem-estar por meio de atividades que 
valorizam a formação do indivíduo. 

Nas ações do Programa Educação são 
realizados projetos tendo como 
referência eixos transversais que 
objetivam reforçar os princípios 
pedagógicos norteadores das 
atividades: Cultura da paz, Educação 
Inclusiva, Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade e Criança e Adolescente.

A instituição oferece educação de 
qualidade a crianças, jovens, adultos e 
idosos, através da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos, Educação Comple-
mentar, além de Cursos de Valoriza-
ção Social.

Educação



Um dos mais importantes pilares do 
trabalho do Sesc é o desenvolvimento 
de ações significativas para a 
promoção, proteção e recuperação da 
saúde do Trabalhador do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo e seus 
dependentes.

Suas ações em saúde incluem 
atividades nas áreas de Nutrição, 
Saúde Bucal, Cuidados Terapêuticos e 
Educação em Saúde, sempre com 
foco na prevenção e aquisição de 
hábitos saudáveis.

É importante ressaltar a atuação das 
unidades móveis, OdontoSesc 
(odontologia) e Saúde Mulher (ações 
e exames para prevenção do câncer 
de mama e colo de útero), que ao 
longo do ano realizam itinerância 
pelos municípios da Bahia atendendo 
às comunidades de baixa renda, com 
qualidade, segurança e conforto. 

Saúde



A preservação do patrimônio cultural, a 
difusão das artes e dos conhecimentos, 
das ideias e das formas de interpreta-
ção do mundo são ações que fazem 
parte das atividades do Programa 
Cultura.

A diversificada programação das 
atividades inclui ações que valorizem as 
produções artísticas regionais e 
promovam, através da arte, a inclusão 
social de grupos e pessoas menos 
favorecidas. 

Através de suas bibliotecas - 8 fixas, 2 
postos de Bibliotecas e 2 Unidades 
Móveis (BiblioSesc) - incentiva a prática 
da leitura, visando  contribuir para 
formação do leitor crítico,  e seus 
espaços culturais – 7 teatros, 
7 auditórios e 9 galerias de arte – 
contemplam apresentações artísticas 
nas mais diversas linguagens e ações 
voltadas para a o desenvolvimento 
artístico-cultural. 

Cultura



O Sesc desenvolve ações lúdicas, recreativas e 
de entretenimento voltadas para o 
aproveitamento do tempo livre do 
trabalhador, favorecendo a sua integração 
sociocultural e melhoria da qualidade de vida.

O Desenvolvimento Físico-Esportivo - 
incentiva a prática consciente e permanente 
da atividade física e esportiva. A Recreação - 
realiza ações lúdicas e informais, como jogos 
de salão, banhos de piscina e eventos 
esportivos de caráter não competitivo.

O Turismo Social - desenvolve um turismo que 
valoriza o ser humano, sua cultura e seu 
ambiente, a partir da promoção de 
experiências em um novo espaço 
geográfico-cultural, no qual sua clientela se 
sinta livre dos condicionamentos do seu 
cotidiano laboral.

Fazem parte da Rede de Hospedagem do Sesc Bahia, o 
Centro de Lazer e Hospedagem – Sesc Piatã e o Grande 
Hotel Sesc Itaparica.

Lazer



O Sesc promove ações de caráter 
assistencial e colabora no encontro de 
soluções para problemas específicos de 
sua clientela e da comunidade em geral.

O Trabalho Social com Idosos oferece 
uma melhor qualidade de vida à terceira 
idade ao estimular o desenvolvimento 
individual e coletivo.

O Trabalho com Grupos estimula as 
potencialidades de jovens, adultos e 
idosos, em reuniões periódicas, onde os 
grupos discutem com profissionais  
temas que fazem parte do seu cotidiano.

O Programa Mesa Brasil Sesc - 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.

Assistência



Mesa Brasil
Av. Jequitaia, 123 | (71) 3207-4471
mesabrasilsalvador@sescbahia.com.br

Água de Meninos

Restaurante | R. Torquato Bahia, 3, 1º andar, 
Edf. Quirino José Gomes | (71) 3254-3926
socialcomercio@sescbahia.com.br

Comércio

Aqui tem Sesc
Unidades da Capital

Centro de Convivência da Terceira Idade
Rua Chile, 15 | (71) 3324-4506
rchile@sescbahia.com.br

Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Praça José de Alencar, 19
(71) 3324-4520
teatrosescsenac@sescbahia.com.br

Centro de Formação Artesanal
R. Francisco Muniz Barreto, 4/6
(71) 3321-7491
artesanato@sescbahia.com.br

Centro Histórico

Centro de Atividades
Av. Joana Angélica, 1541
(71) 3254-3923
nazare@sescbahia.com.br

Nazaré Saúde
Escola Sesc Zilda Arns
R. da Jaqueira, 36.
(71) 3254-3908
direcaoescolar@sescbahia.com.br



Centro de Lazer
e Hospedagem

Sede Administrativa
Av. Tancredo Neves, 1.109. Edf. Casa 
do Comércio | (71) 3273-8725
comunic@sescbahia.com.br

Teatro Sesc Casa do Comércio
Av. Tancredo Neves, 1.109. Edf. Casa 
do Comércio | (71) 3273-8732
cineteatro@sescbahia.com.br

Restaurante Sesc Tancredo Neves
Estacionamento G2, Salvador 
Shopping | (71) 3324-4505

Complexo Esportivo
Av. Presidente Castelo Branco, 336
(71) 3254-3958
aquidaba@sescbahia.com.br

Aquidabã

Centro de Lazer e Hospedagem
Av. Otávio Mangabeira, s/n
(71) 3367-8520
social_piata@sescbahia.com.br

Piatã

Caminho das Árvores



Aqui tem Sesc
Unidades do Interior

Centro de Atividades
Av. Anel do Contorno Rodoviário, s/n, 
Ibirapuera | (77) 3426-3131
socialconquista@sescbahia.com.br

Vitória da Conquista

Consultório Odontológico
Av. Lindolfo Collor, s/n, 1º andar, Pav. A, 
Box 50 e 51 - Malhado | (73) 3231-3120
odontologiailheus@sescbahia.com.br

Ilhéus

Centro de Atividades
R.Porto Velho, 137 – Santo 
Antônio | (77) 3611-6610
socialbarreiras@sescbahia.com.br

Barreiras

Centro de Atividades
R. Antônio Manoel Alves de 
Mesquita, 245, Félix Tomaz 
(74) 3161-1200
comunic@sescbahia.com.br

Jacobina

Centro de Atividades
R.Dr. Nélson Aguiar Ribeiro, 405, 
São Judas Tadeu | (73) 3525-5007
jequie@sescbahia.com.br

Jequié

unidades em
implantação

unidades em
funcionamento

Centro de Atividades
R. Helena Maria de Paula, 145, 
Parque Ecológico | (73) 3162-5300 
portoseguro@sescbahia.com.br

Porto Seguro



Sesc Ler
R. Verdes Campos, Q. 69-A, BTN2
(75) 3282-6377
socialpauloafonso@sescbahia.com.br

Paulo Afonso

Centro de Atividades
R. Guaratatuba, 345, Tomba
(75) 3622-1550
socialfeira@sescbahia.com.br

Centro Cultural e Restaurante
Praça Carlos Bahia, s/n, Centro
(75) 3602-0015

Feira de Santana

Centro de Atividades
Av. Ayrton Senna da Silva, s/n, 
Alagoinhas Velha
(75) 3403-5400
alagoinhas@sescbahia.com.br

Alagoinhas

Grande Hotel
Av. Rui Barbosa, s/n, Centro
(71) 3631-8300
socialitaparica@sescbahia.com.br

Itaparica

Centro de Atividades
Av. Carlos Fernando Amaral, s/n 
(Estrada do Benfica), Cajueiro
(75) 3162-1700
socialsaj@sescbahia.com.br

Santo Antônio de Jesus







Há mais de 70 anos
transformando
pelo social!

Filhos, enteados, netos, órfãos e pessoa sob guarda são 
considerados dependentes se menores de 21 anos (ou até 24 anos se 
comprovada a condição de estudante).

O registro de imagem (foto) a ser inserido no Cartão Sesc pode ser 
feito no momento da habilitação ou renovação. Em caso de ausência 
de um dos beneficiários, deve-se apresentar uma foto 3x4 
atualizada. 

São aceitos como documentos de identificação: as Carteiras de 
Identidade, Nacional de Habilitação, de Registro Profissional e de 
Trabalho. Também, a Certidão de Nascimento, Certificado de 
Reservista, Passaporte e Registro Nacional de Estrangeiro.

Na condição de desempregado, o Cartão Sesc terá validade de um 
ano a partir da data da rescisão do contrato de trabalho.

Caso o dependente queira se habilitar sem a presença do titular, 
deve-se apresentar o Cartão Sesc do titular.

Observações importantes

Centrais de Relacionamento com Clientes

SALVADOR | Aquidabã: (71) 3254-3958 • Comércio: 3254-3926 
Casa do Comércio • Nazaré: 3254-3915 • Piatã: 3367-8512
Rua Chile: 3324-4506 • Centro de Formação Artesanal: 3321-7491

INTERIOR | Alagoinhas: (75) 3403-5400 • Barreiras: (77) 3611-6610 
Feira de Santana: (75) 3622-1550 (Tomba) • (75) 3602-0035 (Centro) • 
Jacobina: (74) 3161-1200/1201 Jequié: (73) 3525-5007 • Paulo Afonso: 
(75) 3282-6377 • Porto Seguro: (73) 3162-5326 • Santo Antônio de 
Jesus: (75) 3162-1700 •Vitória da Conquista: (77) 3426-3131

atendimento@sescbahia.com.br
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unidades da

Aquidabã

Capital

Infraestrutura completa 
para o desenvolvimento das 
atividades esportivas, 
recreativas e culturais.

-Ginásio Coberto
-Piscina
-Salas de Ginástica
-Bike Indoor
-Dança 
-Musculação
-Artes Marciais 
-Multiuso e Avaliação Funcional 
-Enfermaria 
-Cyber Café 
-Lanchonetes 
-Biblioteca 
-Recepção com Central de 
  Atendimento 
-Auditório



Aquidabã

Sesc

Esporte e
Exercício
Físico





Centro de
Formação Artesanal
Polo formador de artesãos e artistas com a proposta de 
transmitir de geração a geração as técnicas da transformação 
da matéria prima em objetos decorativos e utilitários. 



Mandala 
Pastilhada
Cerâmica. 35 cm. 
Uso decorativo

Comercialização dos produtos 
criados e desenvolvidos por 
artistas locais e alunos, com 
peças de vestuário, objetos 
decorativos e utilitários. 

Namoradeira
Escultura em gesso.15 cm.
Uso decorativo

Orixá
Coco seco e massa de biscuit.
Uso decorativo

Visite a loja
Centro de
Formação
Artesanal!

Funcionamento: seg. a sex. das 8h às 17h



Restaurantes
Dispõem de cardápios elaborados pelos nutricionistas do 
Sesc e  privilegiam alimentos regionais e de alto valor 
nutritivo, além de incentivar hábitos alimentares mais 
saudáveis e a redução do desperdício de alimentos.

Comércio
Central de Relacionamento com Cliente e 
Lanches diversos* | seg a sex - 8 h às 16h30
Almoço* | seg a sex - 11 h às 14 h
Sopas* | seg a sex - 15h às 16h30

Nazaré
Almoço* | seg. a sex. - 11h às 14h

Tancredo Neves
Salvador Shopping - G2 - Vermelho
Exclusivo para funcionários de lojas e do condomínio do Salvador 
Shopping com Credencial e Cartão Sesc Válido.
Almoço* | seg a sex - 11h30 às 15h30 |  sáb -  11h às 14h30 
Jantar* |  seg a sex - 16h às 20h

*exceto feriados



Nazaré

- Centro Odontológico
- Escola de Educação Infantil
- Auditório
- Central de Atendimento
- Biblioteca
- Restaurante

Biblioteca
Seg. a sex. |  8h15 às 17h45
Acervo bibliográfico de livros didáticos 
e técnicos de várias áreas do 
conhecimento, livros de ficção brasileira 
e estrangeira, além de periódicos, 
disponíveis para público infantojuvenil 
e adulto. Gratuita a toda comunidade.

- Ambiente climatizado
- Computadores & Wi-Fi
- Consulta de livros 
- Empréstimo de livros*

*Necessário apresentar Cartão Sesc Válido



Dia Nacional da Poesia 
Para celebrar a data, o Sesc promove diversas atividades 
para sua clientela. 8h às 17h
7 a 11.out – Poema a Mesa - ambiente expositivo com versos 
e estrofes de poetas clássicos e contemporâneos. | portaria
14 a 15.out – Poesia no Ar - veiculação de áudios de poesia | 
refeitório
16 a 18.out – Baú Poema - visita do baú de poesias aos 
diversos espaços da unidade
21 a 25.out – Espaço Poesia - painel para fixar poesias da 
própria autoria ou de outrem | refeitório
14 a 31.out – Mostra Biográfica - homenagem aos poetas 
aniversariantes do mês de outubro: Carlos Drummond de 
Andrade e Mário de Andrade | biblioteca

Oficina Percussão e Ritmo
8 a 31.out (ter e qui) | 14h 
Inscrição gratuita na unidade. 12 anos+
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Segundas e quartas
9h | Gratuito
Auditório, 4° andar

Saúde em Foco
11h30 às 13h30 | Gratuito - Recepção Principal  
22.out | Saúde Oral e Quimioterapia - Exposição mediada 
em parceria com o setor de Odontologia

Complementação Curricular 
Gratuita* | Pré-requisito: Ensino Médio completo.
Os critérios de seleção estão disponíveis no site.
Língua Portuguesa – ter e qui (19h às 21h)
Redação – sex (18h às 20h)
Matemática – seg e qua (19h às 21h) 
Inglês - seg e qua (17h às 19h) 
Espanhol - ter e qui (17h às 19h)

Sesc Comunidade
Iniciação musical - canto coral,  violão e flauta doce 
Gratuito*| 8h às 11h e 14h às 16h | seg a sex 
> Inscrições na Arquidiocese Devoção do Senhor Jesus do 
Bonfim (Praça do Bonfim) | | adulto e infantojuvenil

> Inscrições na Associação Cultural Linha Oito
R. General Salvaget, nº 33 – Liberdade | | adulto e 
infantojuvenil

*Através do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
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A Proposta é simples:

...e leva para
onde precisa.

Instituições sociais
cadastradas no 

Programa.

O Programa desenvolve ações para diminuir a fome e a desnutrição 
utilizando o aproveitamento de alimentos excedentes, mas ainda 
próprios para o consumo humano, e atividades socioeducativas de 
proteção e promoção à saúde.

Feiras livres, atacadistas, 
supermercados, 
padarias, centros de 
abastecimento etc.

Busca onde sobra...

Mesa Brasil

Junte-se a nós e seja um doador!

Curso
Para Representantes de Instituições Sociais
2, 9, 16, 23 e 30.out | 8h30 às 16h30
Reutilização de Fardamento



Estrutura 
completa para 
lazer e promoção 
de eventos

- 81 Apartamentos
- Piscinas
- Sauna e área fitness
- Salão de jogos
- Restaurante
- Campos e quadras
- Centro de convenções
- Heliponto

Eventos: (71) 3631-8316  |  eventositaparica@sescbahia.com.br
Reservas: (71) 3631-8301  |  reservaitaparica@sescbahia.com.br



Um super espaço 
de lazer para você 
e sua família!

- 88 Apartamentos
- 10 Chalés
- Parque aquático
- Sala de ginástica
- Campos e quadras
- Restaurante
- Auditório (80 lugares)
- Área infantil

Reservas: (71) 3367-8511 
reserva@sescbahia.com.br



Quartas
19h às 20h30

P
ia

tã

Contação de Histórias
19, 20, 26 e 27.out |  14h às 15h
Área verde mirante

Sons da Bahia
5, 6, 19, 20, 26 e 27.out | 13h30 às 15h30
Em frente ao Bar Balneário

Atividades Recreativas
Ter a sex | 9h às 15h30
Sáb e dom | 9h às 13h30

Jogos de Salão
Ter a dom | 9h às 16h

Saúde em Foco
18.out  - Prevenção a obesidade
25.out – Prevenção a osteoporose 



- Auditório
- Salas para Cursos
- Salão de Convivência
- Sala de Ginástica
- Central de Relacionamento com Clientes
- Galeria do Artesanato

Rua Chile Centro de Convivência 
da Terceira Idade

Festival Geração de Talentos
Foco na comunicação intergeracional, apresentando e revelando 
talentos nas diversas modalidades artísticas e culturais.
14.out | 14h30 - Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Ingresso na unidade Rua Chile,  a partir de 2.out | R$ 1,50

Oficinas - 26º Concurso no Mundo da Fantasia
Ambientação e elaboração de fantasias.
11.out | 9h30 às 11h30  | gratuito - Público-alvo: 
Prioritariamente Integrantes do Trabalho Social com 
Grupos de Idosos Informações de como participar do concurso 
através do 3324.4506

Sesc Saúde 
23.out | 10h30 às 16h  | Gratuito – Roda de conversa sobre a 
prevenção a quedas e adaptação das atividades de vida diária.



Teatro Sesc

Casa do Comércio

SESC  INSTRUMENTAL
Gratuito | Livre

1ª quinta de cada mês

3.outubro | 18h
Foyer (1° andar)

Duo Afrodito
com Mário Soares e Raoní Maciel



Casa do Comércio

Paulo Freire, 
o andarilho da utopia
O espetáculo derrama no palco a 
trajetória de um dos maiores pensadores 
do mundo, que através das palavras 
dissemina a sua pedagogia de ensino e 
revoluciona a educação mundial. 
4.out | 21h
5 e 6.out | 20h | 12 anos
R$ 48 (Cartã  Sesc) | R$ 60 e R$ 30 (meia)

O papai é pop 
No talk show, o jornalista Marcos fala 
sobre o impacto da paternidade na vida de 
um homem, a nova concepção de pai 
moderno e sobre como aprender 
diariamente com os filhos a ser mais feliz e 
equilibrado. 
10.out | 20h | Livre
R$ 96 (Cartão Sesc) | R$ 120 e R$ 60 (meia)

Max Viana e Levi Lima cantam Djavan 
Os cantores sobem ao palco para apresentar um show com 
repertório dedicado as canções de Djavan. Max tem entre suas 
influências musicais ritmos como Jazz, Soul Music, Black Music, 
MPB e Flamenco. Levi está à frente da banda Jammil e vem 
ganhando notoriedade nacional com diversos sucessos. 
3.out | 21h | Livre 
R$ 48 (Cartão Sesc) | R$ 60 e R$ 30 (meia) 



Casa do Comércio

Tsunany, com Nany People
Neste solo, a atriz apresenta uma 
personagem que traz o comportamento 
de uma relatora social, abordando de 
maneira divertida os “malsucedidos 
hábitos” da vida moderna.
11.out | 21h | 14 anos
R$ 64 (Cartão  Sesc) | R$ 80  e  R$ 40 (meia)

Vocal Livre
Composto por 12 vocalistas e 6 
instrumentistas brasileiras, traz a 
poesia amarrada à estética musical 
e leva o público a uma experiência 
mais profunda de reflexão e 
inspiração para uma vida melhor.
12.out | 19h | Livre
R$ 64 (Cartão  Sesc) | R$ 80 e R$ 40 (meia)

Uma Saudação a Whitney 
Houston 
Nova turnê nacional, com repertório 
especial com os maiores sucessos de 
Whitney, e o retorno de Mylena Jardim 
interpretando a cantora. A apresentação 
traz clássicos como I Have Nothing, 
Greatest Love of All, Run to You,  
entre outros.
17.out | 20h30 | Livre
R$ 72 (Cartão Sesc) | R$ 90 e R$ 45 (meia) 



Casa do Comércio

Vatapá Comedy Club
Com piadas autorais, os comediantes 
Matheus Buente, Maurício Ramos, Tiago 
Banha e João Pimenta abordam temas 
como música, televisão, relacionamentos, 
família, com criatividade e a língua afiada .
18.out | 21h | 12 anos
R$ 56 (Cartão  Sesc) | R$ 70 e R$ 35 (meia)

Amelinha
40 anos de música
Neste show comemorativo de 40 anos de 
carreira, a cantora apresentará seus 
maiores sucessos. Já gravou artistas como 
Fagner, Djavan, Gonzaguinha, Elomar, 
Geraldo Azevedo, entre outros.
19.out | 21h | Livre
R$ 96 (Cartão Sesc) | R$ 120 e R$ 60 (meia)

Engolindo Sapo, 
com Renato Scarpin 
OZ ator faz uma ácida, porém bem 
humorada crítica à politica de impostos do 
Brasil: as dificuldades de usar o sistema 
bancário self-service. Satiriza as 
divergências de postura de um casal e da 
relação entre familiares e brinca com o 
mundo moderno e todas as suas 
peculiaridades.
20.out | 19h | 12 anos
R$ 64 (Cartão Sesc) | R$ 80 e R$ 40 (meia) 



R$8,00
Período de 5h

7h às 19h
SEG a SEX R$14,00

Tarifa Única
TER a SEX 19h às 1h
SÁB e DOM

SEG 19h às 23h

Conforme
programação do Teatro

CONVÊNIO
Carimbe seu ticket!

Casa do Comércio

Shooting Romeo & Julieta
Espetáculo em versão contemporânea com a Abada Capoeira 
de Salvador. Os capoeiristas interpretam papeis de peças de 
Shakespeare, juntando capoeira, dança contemporânea e 
música. Participação da bailarina Marcia Jaqueline (RJ) e do 
percussionista Wilson Café.
26 e 27.out | 20h | Livre
R$ 40 (Cartão  Sesc) | R$ 50 e R$ 25 (meia)

Oficina de
Leituras Dramáticas
com Samuel Baldani Gratuita | 18 anos - Vagas limitadas

2 a 4.out | 18h às 22h



Teatro Sesc-Senac

Pelourinho

Cantar - Luiz Gonzaga Júnior
Um mergulho na obra do compositor e 
cantor Gonzaguinha, percorrendo desde o 
seu primeiro disco de 1973 até o ano de 
1990, alternando canções de grande 
sucesso com outras menos conhecidas.
4, 5, 11 e 12.out | 19h30 | Livre
R$ 4 (Cartão Sesc) | R$ 5 e R$ 2,50 (meia)

Bruna Caram – Lançamento 
“Alívio” 
A versátil artista assume ritmos brasileiros 
e mistura potência e sutileza em um show 
que tem a música como ferramenta de 
transformação e cura. 
10.out | 20h | livre
R$ 24(Cartão Sesc) | R$30 e R$ 15 (meia)

Arte Sesc Família
O circo de um homem só 
Com acrobacias, mágica, música e muito 
humor, o palhaço Tiziu decide realizar 
sozinho um espetáculo de circo completo, 
divertindo e encantando a plateia com 
números clássicos e autorais.
21.out | 10h | livre
R$1(Cartão Sesc) | R$10 e R$5 (meia)

Arte Sesc Família
Pumm – Por Um Mundo Melhor 
Repertório de músicas autorais e cantigas 
de domínio público, misturando música e 
brincadeira em novas versões e releituras. 
21.out (seg)| 11h | livre
2.nov (sáb)| 17h 
R$1(Cartão Sesc) | R$10 e R$5 (meia)

Loucas piradas no paraíso 
doméstico 
A história de uma mulher arrogante e 
pobre, com a sua empregada, moça do 
interior que veio à capital para trabalho, 
mas nunca recebeu salário. Sonhadora, a 
empregada pensa em casar com o carteiro 
que não dá a mínima para o seu amor. 
23.out | 19h | 16 anos
R$16 (Cartão Sesc) | R$20 e R$ 10 (meia)

Flerte Flamingo
convida Teago Oliveira
Com fortes influências do samba, bossa 
nova e rock, a banda é destaque na cena 
da nova música baiana e busca solidificar e 
expandir o seu público através do seu 
trabalho autoral.
26.out | 20h | 18 anos
R$ 24 (Cartão Sesc) | R$30 e R$15 (meia)



Pelourinho

Cantar - Luiz Gonzaga Júnior
Um mergulho na obra do compositor e 
cantor Gonzaguinha, percorrendo desde o 
seu primeiro disco de 1973 até o ano de 
1990, alternando canções de grande 
sucesso com outras menos conhecidas.
4, 5, 11 e 12.out | 19h30 | Livre
R$ 4 (Cartão Sesc) | R$ 5 e R$ 2,50 (meia)

Bruna Caram – Lançamento 
“Alívio” 
A versátil artista assume ritmos brasileiros 
e mistura potência e sutileza em um show 
que tem a música como ferramenta de 
transformação e cura. 
10.out | 20h | livre
R$ 24(Cartão Sesc) | R$30 e R$ 15 (meia)

Arte Sesc Família
O circo de um homem só 
Com acrobacias, mágica, música e muito 
humor, o palhaço Tiziu decide realizar 
sozinho um espetáculo de circo completo, 
divertindo e encantando a plateia com 
números clássicos e autorais.
21.out | 10h | livre
R$1(Cartão Sesc) | R$10 e R$5 (meia)

Arte Sesc Família
Pumm – Por Um Mundo Melhor 
Repertório de músicas autorais e cantigas 
de domínio público, misturando música e 
brincadeira em novas versões e releituras. 
21.out (seg)| 11h | livre
2.nov (sáb)| 17h 
R$1(Cartão Sesc) | R$10 e R$5 (meia)

Loucas piradas no paraíso 
doméstico 
A história de uma mulher arrogante e 
pobre, com a sua empregada, moça do 
interior que veio à capital para trabalho, 
mas nunca recebeu salário. Sonhadora, a 
empregada pensa em casar com o carteiro 
que não dá a mínima para o seu amor. 
23.out | 19h | 16 anos
R$16 (Cartão Sesc) | R$20 e R$ 10 (meia)

Flerte Flamingo
convida Teago Oliveira
Com fortes influências do samba, bossa 
nova e rock, a banda é destaque na cena 
da nova música baiana e busca solidificar e 
expandir o seu público através do seu 
trabalho autoral.
26.out | 20h | 18 anos
R$ 24 (Cartão Sesc) | R$30 e R$15 (meia)



Pelourinho

Cantar - Luiz Gonzaga Júnior
Um mergulho na obra do compositor e 
cantor Gonzaguinha, percorrendo desde o 
seu primeiro disco de 1973 até o ano de 
1990, alternando canções de grande 
sucesso com outras menos conhecidas.
4, 5, 11 e 12.out | 19h30 | Livre
R$ 4 (Cartão Sesc) | R$ 5 e R$ 2,50 (meia)

Bruna Caram – Lançamento 
“Alívio” 
A versátil artista assume ritmos brasileiros 
e mistura potência e sutileza em um show 
que tem a música como ferramenta de 
transformação e cura. 
10.out | 20h | livre
R$ 24(Cartão Sesc) | R$30 e R$ 15 (meia)

Arte Sesc Família
O circo de um homem só 
Com acrobacias, mágica, música e muito 
humor, o palhaço Tiziu decide realizar 
sozinho um espetáculo de circo completo, 
divertindo e encantando a plateia com 
números clássicos e autorais.
21.out | 10h | livre
R$1(Cartão Sesc) | R$10 e R$5 (meia)

Arte Sesc Família
Pumm – Por Um Mundo Melhor 
Repertório de músicas autorais e cantigas 
de domínio público, misturando música e 
brincadeira em novas versões e releituras. 
21.out (seg)| 11h | livre
2.nov (sáb)| 17h 
R$1(Cartão Sesc) | R$10 e R$5 (meia)

Loucas piradas no paraíso 
doméstico 
A história de uma mulher arrogante e 
pobre, com a sua empregada, moça do 
interior que veio à capital para trabalho, 
mas nunca recebeu salário. Sonhadora, a 
empregada pensa em casar com o carteiro 
que não dá a mínima para o seu amor. 
23.out | 19h | 16 anos
R$16 (Cartão Sesc) | R$20 e R$ 10 (meia)

Flerte Flamingo
convida Teago Oliveira
Com fortes influências do samba, bossa 
nova e rock, a banda é destaque na cena 
da nova música baiana e busca solidificar e 
expandir o seu público através do seu 
trabalho autoral.
26.out | 20h | 18 anos
R$ 24 (Cartão Sesc) | R$30 e R$15 (meia)

É das palhaças que eles gostam mais
Nariz de Cogumelo 
A irreverência dos números clássicos do circo e cenas 
autorais, em uma comédia leve e debochada, sucesso 
absoluto entre crianças, jovens e adultos. 
26.out | 17h | livre
R$1(Cartão Sesc) | R$10 e R$5 (meia)

2.out | 20h
Na Batucada da Vida

3.out e 2.dez | 20h
Grupo Trivial

9.out | 20h
ABC do Samba 

23 e 30.out | 20h30
As rosas não falam 
Pedro Morais 
24.out | 20h
Siri Catado

R$8 (Cartão Sesc) | R$10 e R$ 5(meia)



15ª 
MOSTRA
SESC
DE ARTES

ALDEIA
PELOURINHO

Pelourinho

15 a 19.out 

15.out - terça
19h30 - Das Cinzas Coração
Cia. Quimera Criações Artísticas & Teatro Ateliê (RS)

Oficina de Circo - Prof.ª Alice Cunha
O público conhecerá um pouco mais sobre as técnicas básicas da arte 
circense | Inscrição presencial gratuita: a partir do dia 1º de outubro 

16.out  - quarta 
19h30 - Solos Aquarela 
10h às 12h - Oficina de Dança Moderna

16 e 17.out  - quarta e quinta
18h às 22h - Oficina “Eu, sendo outro” com Marcelo Praddo

17.out  - quinta
19h30 - A Mulher do Fim do Mundo - Cia. Casa Circo (Ap)
17 e 18.out  - quinta e sexta
8h às 12h  - Oficina: Texto e Movimento Expressivo

19 .out  - sábado
16h – O Palhaço e a Bailarina
121h - Afrocidade

18 e 19.out  - sexta e sábado
19h30 – Os pássaros de Copacabana

informações: 3324.4520





unidades do

Barreiras

Interior

- Escola
- Teatro
- Galeria de Arte
- Biblioteca
- Parque Aquático
- Academia
- Salão de Jogos
- Quadras Poliesportivas
- Consultórios Odontológicos

Gratuito

Quintas 19h

Sábados 16h

Biblioteca
Seg a Sáb - 8h às 17h | Dom e Feriados - 8h às 12h

Saúde Bucal
Seg a Sex – 7h30 às 20h30 | Sáb – 8h às 11h30
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Sesc

Esporte e
Exercício
Físico

Iniciação Esportiva ( 2 a 14 anos).
Ginástica Localizada, Hidroginástica, 
Futsal, Volei, Musculação, Natação e 
Treinamento Funcional (15 anos +). 
Ritmos para crianças (7 a 14 anos). 
Ritmos baby (2 a 6 anos). 

Clube Sesc de Xadrez e Tênis de Mesa
Encontro de Enxadristas (7 anos+) e atletas de Tênis de Mesa 
(9 anos+) aos sábados, alternadamente. Para comerciários e 
público em geral. Inscrições gratuitas e limitadas.

Vamos ao Sesc
Sextas até dezembro | 9h às 17h | Gratuito 
Programação especial para escolas, instituições e grupos com 
atividades recreativas, esportivas, culturais e de saúde. 
Agendamentos: (77) 3611-6610/ 3613-4220



Feira de Santana
Tomba

- Escola
- Biblioteca
- Auditório
- Galeria de Arte
- Academia
- Consultórios Odontológicos
- Quadra Poliesportiva 
- Campo de Futebol Society 
- Salão de Jogos
- Parque Aquático
- Parque Infantil
- Central de Atendimento

Exibição gratuita de 
filmes para escolas e 
instituições através do 
projeto CineEscola. 
Agendamento: 
(75) 3622 1077
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Exposição Figuras Animadas
Por José Arcanjo

1 a 31.out | 8h às 19h,  seg a sex e 9h às 16h, sáb e dom 
O artista visual e diretor de teatro de formas animadas 
expõe sua coleção particular de bonecos e máscaras, além 
de pinturas e fotografias que discutem as questões estéticas 
e conceituais dessa arte.

O Centro Tem Cultura
O Sesc e a Prefeitura promovem apresentações de artistas 
da terra com o objetivo de preservar as manifestações 
tradicionais do povo feirense.

19.out | 11h às 13h - Grupo de Samba Filhos de São Gonçalo

26.out | 11h às 13h - Grupo Chorinho e Samba Entre Amigos

Grupo de Idosos
Você que já completou 60 anos, venha fazer parte do 
programa! Socialização, cidadania e resgate do valor social 
dos idosos através de projetos adaptados.
Inscrições abertas. Vagas limitadas.

Sesc

Esporte e
Exercício
Físico

Iniciação Esportiva (4 a 14 anos).
Hidroginástica, Karatê e
Natação (15 anos +). 
Ginástica e Musculação (15 anos +). 





Português, matemática e música para 
crianças de 7 a 9 anos que estejam cursando 

o 2º e 3º anos do Ensino Fundamental e 
sejam residentes no bairro Tomba e entorno

de Desenvolvimento Comunitário
(*) Para famílias com Renda Bruta de até 3 salários mínimos.

Cursos Gratuitos*

Inscrições das 08h às 12h e das 13h às 16h
no Sesc | Vagas Limitadas
Documentos necessários: Cópia de RG, CPF, 
Comprovante de Residência e de Renda Familiar



Teclado

Violão

Flauta

12 anos +

7 anos +

7 anos +

Percussão

Prática de conjunto 7 anos +

7 anos +

Vagas remanescentes
Informações: 3622-1077

Mesa Brasil
Palestras para Representantes de Instituições Sociais
3.out | 14h - Marketing nas Instituições Sociais: estratégias de 
divulgação 

22.out | 9h - Planejamento de compras: evitando o 
desperdício de alimentos

Encontro Tecendo a Rede Recostura
10.out | 14h às 17h - Customização de fardamento 

Exposição da Rede Recostura 
Em feira permanente da Incubadora de Economia Popular e 
Solidária na Universidade Estadual de Feira de Santana. 
Quintas de outubro. Visitação gratuita.

O Mesa Vai às Instituições
2 e 9.out | 14h às 16h - Bate-papo sobre alimentação e nutrição
10 e 23.out  | 14h às 16h - Bate-papo sobre valores éticos, 
relação interpessoal e prevenção de acidentes domésticos com 
crianças.

Cursos de Valorização Social
15 anos+) | Gratuito* | Vagas remanescentes
Culinária e Corte e costura
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*Através do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)



Feira de Santana
Centro

- Restaurante
- Biblioteca
- Teatro
- Café-teatro
- Salas de Ensaio
- Galeria de Arte
- Central de Atendimento

Restaurante
Seg a sáb | 11h às 14h

Biblioteca
Seg a sáb | 8h às 20h

Café-Teatro e Galeria
Ter a dom | 15h às 21h

Teatro, Salas de Ensaio e Cursos
Conforme programação de atividades

*Agendamento de grupos, escolas e visitas mediadas à unidade através do 
telefone: (75) 3602-0015





Sesc Encena apresenta:

03.out (qui) | 15h30 e 19h30
Espetáculo: Quitéria - Grupo Cordel/BA
R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia e Cartão Sesc) | 12 anos

FENATIFS e Sesc Encena apresentam:

03.out (qui) | 15h30 e 19h30
Espetáculo: 2 Mundos - Cia. Lumiato/DF
+ Workshop: A Linguagem do Teatro de Sombras Brasileiro
R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia e Cartão Sesc) | 12 anos

FENATIFS apresenta:

07.out (seg) | 8h45 ; 10h15 e 15h
Espetáculo: Pinóquio - Cia. do Abração/PR
R$ 36 (inteira) | R$ 18 (meia e Cartão Sesc) | 3 anos
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Juli 

Santini Trio 
Aiace 
Asa Filho 

4
11
18
25

Centro Cultural Sesc
Café-teatro

Apresentações musicais
sempre às 18h

R$10 e 5 (Cartão Sesc e meia)



Horários e locais a definir

Entrada Gratuita

Circuito de 
Autores

25.out

MARCELO LABES (SC)

MILTON ROSENDO (AL)
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Exposição Literária

Millôr Fernandes e Paulo Leminski
Até 27.out (dom) | Visitação: Seg a sáb, das 8h às 20h
Biblioteca | Entrada Gratuita

Cursos de Artes
Teatro, Artes Visuais e Música
Informações de turmas e período de matrículas: (75) 3602-0035

GALERIA DO CENTRO CULTURAL
SESC FEIRA DE SANTANA

13.SET a  13.DEZ
Ter a Sex - 14h às 21h
Sábados e Domingos
conforme programação da unidade

ENTRADA GRATUITA



Caso não possua o Cartão Sesc*, 
habilite-se gratuitamente nas 
unidades do Centro e Tomba!

Atendimento:

Seg a sáb      11h às 14h

Restaurante Sesc
Feira de Santana
O primeiro do
interior da Bahia

Praça Carlos Bahia, s/n, Centro.
Inf.: (75) 3602-0011

*Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e dependentes.



Jequié

- Teatro
- Biblioteca
- Galeria de Arte
- Escola de Educação Infantil e Fundamental
- Salas para Cursos
- Parque Aquático (piscina infantil e de adulto)
- Quadra Poliesportiva (coberta)
- Palco para Shows
- Consultórios Odontológicos
- Salas de Musculação
- Lanchonete
- Campo de Futebol Society
- Quiosques
- Central de Relacionamento com Clientes

Sessões aos sábados, domingos e 
feriados às 9h30 e 14h30. Gratuito



Inscrição gratuita na Unidade!

JequiéETAPA MUNICIPAL

FUTSAL • FUTEBOL SOCIETY • VOLEIBOL
BALEADO • NATAÇÃO • TÊNIS DE MESA • XADREZ

CATEGORIAS: INDIVIDUAL OU EQUIPE

www.sescbahia.com.br
REGULAMENTO E FICHA DE INSCRIÇÃO, ACESSE:



Aniversário Sesc Jequié
25.out - Recreação, oficinas, aulas especiais, reuniões dançantes.

Mostra Biblioteca
Ter a dom | 8h às 16h20 - Leitura com Ruth Rocha – 
mostra dos exemplares da autora (literatura infantil) 
disponíveis no acervo Sesc. Acesso Cartão Sesc

Semana do Livro e da Biblioteca
23 a 27.out - Contação de histórias, baú de histórias e 
gibiteca. Acesso Cartão Sesc

Saúde Bucal
Atendimento Odontológico Clínico e Endodôntico
7h30 às 20h30 | seg a sex
8h10 às 11h30 | sáb

Sesc

Esporte e
Exercício
Físico

Iniciação Esportiva (4 a 14 anos).

Hidroginástica, Futsal, Musculação
e Natação (15 anos +). 
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- Biblioteca (adulto e infantil)
- Auditório climatizado
- 4 Salas de Educação Infantil
- 4 Salas de Educação Complementar (EJA e Habilidades de Estudo)
- 1 Sala de Múltiplo Uso
- Lanchonete
- 2 Quadras Poliesportivas
- Salão Social
- Parque Infantil
- Central de Relacionamento com Clientes

Paulo Afonso
Sesc Ler



Habilidades de Estudos 
Orientações nas tarefas escolares para crianças e 
adolescentes de 7 a 14 anos, regularmente matriculados 
no Ensino Fundamental em escolas públicas e privadas.

Educação de Jovens e Adultos 
Curso de Alfabetização, Ensino Fundamental 1 e Ensino 
Fundamental 2 para jovens e adultos. Inscrição gratuita* | 
R$ 40 (Cartão Sesc) | Demais públicos consultar valores. 

Curso de Valorização Social
15 anos+ | Gratuita* | Vagas limitadas
7 a 18.out | 13h30 às 17h30 - Boneca

Vem Brincar no Sesc 
26.out | 15h - Brincadeiras recreativas, jogos lúdico- 
educativos, jogos eletrônicos, pintura facial, tênis de mesa, 
pebolim, oficinas educativas e CineSesc. 
Acesso mediante Cartão Sesc válido.
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* Através do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG

14, 21 e 28.set  | 16h | Gratuito
Auditório Sesc Ler – BTN II



- Escola
- Biblioteca
- Teatro
- Café-bar
- Academia
- Parque Aquático
- Quadra Poliesportiva 
- Campo de Futebol Society 
- Quadra de Vôlei de Areia 
- Consultórios Odontológicos 
- Central de Relacionamento com Clientes

Porto Seguro

Sextas | 15h - Cinema nacional 
Sábados | 16h - Cinema internacional 
Domingos | 14h - Cinema infantil 



Sesc

Esporte e
Exercício
Físico

Iniciação Esportiva (4 a 14 anos).
Hidroginástica, Futsal, Futebol 
Society, Musculação, Natação, 
Volei, Pilates Solo e Treinamento 
Funcional (15 anos +). 
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* Através do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG

Cursos
 • Dança de Salão
 • Ballet    • Teatro
 • Violão  • Canto
Informações e inscrições na unidade

Troca-troca de Livros e Quadrinhos
19.out | 9h às 16h | Livros ou histórias em quadrinhos 
podem ser trocadas por outras publicações. As obras devem 
estar em bom estado de conservação.  

Cursos de Valorização Social
15 anos+ | Gratuita* | Vagas limitadas
Habilidades Manuais - Artesanato - Sáb, 8h30 às 11h30 | 
Seg, qua e sex, 14h às 16h
Arte e Costura - Qua e sex, 8h30 às 11h30 | Ter e qui, 14h às 16h
Culinária - Sáb, 8h30 às 11h30 | Ter, qua e qui, 14h às 16h

Projeto Memória e História
Até dez | quartas | 14h30 às 16h30 | Terapia corporal 
voltada para os inscritos no Trabalho social com grupos de 
idosos, com o objetivo de valorizar a história de cada um 
participante e trabalhar a memória e riqueza das suas 
histórias de vida. 



Inscrição gratuita na Unidade!

Porto SeguroETAPA MUNICIPAL

FUTSAL • FUTEBOL SOCIETY • VOLEIBOL
BALEADO • NATAÇÃO • TÊNIS DE MESA • XADREZ

CATEGORIAS: INDIVIDUAL OU EQUIPE

www.sescbahia.com.br
REGULAMENTO E FICHA DE INSCRIÇÃO, ACESSE:

Violetas 
Inspirado na história e na vida da artista chilena Violeta Parra. 
Cantora, compositora e artista plástica, tem sua arte pautada em 
questões sociais, femininas e pobreza na América Latina.
R$ 3,20 (Cartão Sesc) | R$ 4 e R$ 2 (meia) 

19.out - 18h | 20.out - 17h | 
20.out - 9h - debate com Yasmim Muller - Atriz e diretora 
formada pela UFBA, traz à sua cidade natal o espetáculo "Violeta"



Gratuito
Vagas limitadas

Lazer e cognição

Sesc
Mais Lazer

dia 6
8h- 12h

Conquista da Bandeira (jogo de estratégia) e brincadeiras de roda

dia 7
13h30- 16h30

Exibição de Filme, bate-papo sobre as brincadeiras e sua 
importância e oficina “Crie seu próprio jogo”

dia 8
13h30- 16h30

Exibição de Filme sobre brincadeiras tradicionais e 
a importância de brincar, roda de conversa com os avós e crianças 
e brincadeiras cantadas e circulares

Oficina de construção de peteca e brincadeiras na água

dia 9
13h30- 16h30

dia 10
13h30- 17h

Exibição de filme: Sobre brincadeiras com sons; 
Brincando com os sons: brincadeira qual é a música? 
e oficina sons divertidos

dia 11
13h30- 16h30

Oficina de construção de fantoche de papietagem e breve teatro, 
parque recreativo e apresentação de músicas infantis

dia 12
10h- 16h

Jogo sensorial:  estações sensoriais de tato, paladar, olfato e audição 
e oficina “Despertando os sentidos através dos aromas e sabores”

6 a 12.out 
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Santo Antônio de Jesus

- Biblioteca (adulto e infantil)
- Auditório Climatizado
- Salas de Educação Infantil
- Salas de Educação Complementar 
  (EJA e Habilidades de Estudo)
- Sala de Múltiplo Uso
- Lanchonete
- Quadras Poliesportivas
- Salão Social
- Parque Infantil
- Consultórios Odontológicos
- Central de Relacionamento com Clientes



2,4 e 30.out
9h30 e 14h30 | Gratuito
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Recreação em família
Lazer e entretenimento com orientações em saúde, aulas de dança, 
jogos de salão, recreação esportiva, brincadeiras populares e sarau.
Domingos | 9h às 16h
6.out – Dilma Galvão e Marcos Mello
13.out – Nando & Bruna
20.out – Farol de Milha

Visita Sesc
Lazer, entretenimento e conhecimento para os alunos das 
escolas públicas de Santo Antônio de Jesus e Região com 
palestras, oficinas, recreação aquática, orientações em saúde e 
outras atividades. Agendamento no setor social da unidade.

Sesc Comunidade
Urbis I Reuniões, atividades recreativas e esportivas, 
campanhas, encontros, palestras, orientações em grupo e roda 
de conversas sobre os diversos temas. Informações: 3162-1716.

Mostra do acervo, apresentação literária e troca de livros e gibis.

25 e 26.out 



Sesc

Esporte e
Exercício
Físico

Iniciação Esportiva (4 a 14 anos).

Ginástica, Hidroginástica, Karatê, 
Musculação e Natação  (15 anos +). 

Visitação gratuita
1 a 31.outubro

Recursos audiovisuais, 
instrumentos, 
depoimentos e 
documentos que 
valorizam o patrimônio 
musical brasileiro.



Vitória da Conquista

- Escola
- Academia
- Biblioteca
- Auditório 
- Galeria de Arte
- Consultórios Odontológicos
- Sala de Enfermagem
- Quadra Poliesportiva Coberta 
- Quadra de Futebol Society 
- Salão de Jogos
- Parque Aquático 
- Parque Infantil
- Central de Relacionamento com Clientes

Terças e sábados
9h30 e 14h | Gratuito



Quintas musicais
12 e 21.out | 12h à 13h30
Acesso mediante Cartão Sesc

Sesc

Esporte e
Exercício
Físico

Iniciação Esportiva (4 a 14 anos).
Ginástica, Karatê e Musculação 
(15 anos +). 
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Grupo de Convivência Sempre Viva
2.out | 14h às 17h  - Dia Feliz 3ª Idade em ação: Celebração 
do Dia do idoso com atividades recreativas e de saúde. 
4.out | 15h – reunião de grupo

Eco Sesc
Palestra, debate e oficina em escolas com o objetivo de 
incentivar jovens e crianças a desenvolver um 
posicionamento de responsabilidade na conservação do 
meio ambiente. Informações de agendamento na unidade.
18.out | 8h10 e 14h10 | Escola Glauber Rocha

Meio Ambiente – Vivência em Ciências
Debates e oficinas sobre o mercado de trabalho, avanços 
tecnológicos e de comunicação.
25.out | 8h10 e 14h10 | Escola Glauber Rocha

Inscrição gratuita na Unidade!

Vitória da ConquistaETAPA MUNICIPAL

26 e 27.out - COMPETIÇÃO DE NATAÇÃO 

www.sescbahia.com.br
REGULAMENTO E FICHA DE INSCRIÇÃO, ACESSE:



Exposição Super Heróis
por Cláudio Evangelista
1 a 31.out | 8h às 20h (seg a sex) e 8h40 às 16h30 (sáb e dom)

Cursos de Valorização Social*
(15 anos+) | Gratuito | Vagas limitadas
Corte e costura | Ter e qui / qua e sex |14h10 às 17h10
Culinária | Confeitaria bolos e tortas decoradas – 4 a 30.set
Seg a qui | 14h10 às 16h40 | 18h30 às 20h10

(*) Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG
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    Curso de Dança (Ritmos)
     Seg, qua e sex |  17h às 21h

Sesc Comunidade
5.out | 14h| Espaço Comunitário Ibirapuera
Reunião com núcleo comunitário - Avaliação qualitativa e 
quantitativa das atividades do Sesc na Comunidade
3 a 25.out (qui e sex) | 14 às 16h10 | Espaço Comunitário 
Ibirapuera
Curso de Dança| Gratuito | Vagas limitadas*

Cursos e Palestras
Representantes de Instituições Sociais
7.out | 14h - Palestra: Direito a Saúde: Conhecendo o SUS
21.out | 8h30 - Palestra: Obesidade
21.out | 14h - Curso - Customização de Fardamento

O Mesa Vai a Instituições
Out | 14h30 - Ações educativas em saúde e cidadania, para o 
público atendido nas instituições.



unidades

Móveis

Unidades Móveis

Federação (Pq. São Braz):
3, 14 e 24
IAPI: 7, 16 e 28
Pernambués: 8, 17 e 29
Santo Inácio: 1, 9, 21 e 30
Valéria: 2, 10, 23 e 31

Lobato (Joanes): 8, 17 e 29
Mata Escura: 1, 9, 21 e 30
Paripe: 3, 14 e 24
Periperi: 9, 17 e 25
Vida Nova: 7, 16 e 28

CALENDÁRIO 
MENSAL

OdontoSesc

BiblioSesc Saúde Mulher



A Unidade Móvel realiza exames gratuitos para prevenção 
do câncer de mama (mamografia e exame preventivo, 
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. Para atendimento é necessário 
agendamento prévio.

IAÇU
Praça XV de Novembro. De segunda a sexta, 8h às 12h e 
13h às 17h, até 20 de dezembro. Procurar Unidades de 
Saúde da Família para agendar os exames de mamografia e 
preventivo. Documentos necessários:  cópias do cartão do 
Sus, CPF,  RG e comprovante de residência. Informação: 
(71) 3273-8773 ou saudedamulher@sescbahia.com.br 

Com atendimento gratuito de saúde bucal e ações 
educativas, a unidade móvel conta com 4 cirurgiões 
dentistas e equipe de saúde bucal.

Boa Vista do Tupim
Praça Artemizia Ferreria Amorim, Centro. De segunda a 
sexta – das 8h às 12h e 13h às 17h, até janeiro de 2020. 
Agendamento nos postos de saúde do município.
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SescBahia

www.sescbahia.com.br


