


Acompanhe
as redes sociais
do Sesc Bahia

Acompanhe
as redes sociais
do Sesc Bahia

Conteúdos
diários de

#TodoDiaéDiadeSesc

saúde, esporte,
lazer e cultura
para toda
a família.
 



Inscreva-se
em nosso canal:

E clica no sininho para receber
aviso sobre novos vídeos.

Siga no Insta:

Lives e vídeos
com mini oficinas, treinos para
fazer em casa, dicas de cultura
e saúde, receitas e muito mais.  

www.youtube.com/SescBahiaOficial

www.instagram.com/SescBa



sobre os serviços oferecidos,
as atividades de assistência
e como fazer sua doação.

www.facebook.com/SescBahia

www.twitter.com/SescBa

Fique sabendo

Curta a página:

Siga no:

www.SescBahia.com.br

Mesmo à distância,
o Sesc se faz presente!



Com o isolamento social, o Sesc Bahia teve que suspender 
muitas das suas atividades em todos os campos de atuação 
no Estado. Algumas delas foram adaptadas, como as aulas na 
modalidade de educação à distância para os alunos da Rede 
Sesc de Escolas, e serviços como a arrecadação e 
distribuição de alimentos através do Programa Mesa Brasil. 
Além disso, a continuidade do serviço de refeições, no 
fornecimento de quentinhas, nos Restaurantes do Sesc de 
Salvador (Comércio) e Feira de Santana (Centro), adaptados 
à nova realidade, mas com a qualidade de sempre. 

Mesmo à distância, o Sesc se faz presente ao compartilhar 
experiências e conhecimentos através das redes sociais. 
Contar com sua participação é muito importante. O 
momento pede novos olhares e novas configurações, pois o 
compromisso do Sesc é de trabalhar para continuar a 
oferecer os serviços que você já conhece em novos 
formatos. 

Enquanto não é possível retomar as atividades presenciais e 
reabrir as unidades, confira nesta edição de junho o que vem 
sendo feito pelo Sesc na Bahia e quais as medidas que estão 
sendo tomadas para atuar no combate à pandemia, através 
de ações efetivas nos campos de atuação - Educação, Saúde, 
Cultura, Lazer e Assistência -, que contribuam com o 
bem-estar do trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, e seus dependentes.

Apresentação



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 74 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.



Campos 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.

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 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.



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 é 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.

Assistência





Mesa Brasil
Av. Jequitaia, 123
mesabrasilsalvador@sescbahia.com.br

Água de Meninos

Restaurante | R. Torquato Bahia, 3,
1º andar, Edf. Quirino José Gomes
socialcomercio@sescbahia.com.br

Comércio

Aqui tem Sesc
Unidades da Capital

Centro de Convivência da Terceira Idade
Rua Chile, 15
rchile@sescbahia.com.br

Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Praça José de Alencar, 19
teatrosescsenac@sescbahia.com.br

Centro de Formação Artesanal
R. Francisco Muniz Barreto, 4/6
artesanato@sescbahia.com.br

Centro Histórico

Centro de Atividades
Av. Joana Angélica, 1541
nazare@sescbahia.com.br

Nazaré Saúde
Escola Sesc Zilda Arns
R. da Jaqueira, 36
direcaoescolar@sescbahia.com.br



Centro de Lazer
e Hospedagem

Sede Administrativa
Av. Tancredo Neves, 1.109. 
Edf. Casa do Comércio
comunic@sescbahia.com.br

Teatro Sesc Casa do Comércio
Av. Tancredo Neves, 1.109. 
Edf. Casa do Comércio
cineteatro@sescbahia.com.br

Restaurante Sesc Tancredo Neves
Estacionamento G2, 
Salvador Shopping

Complexo Esportivo
Av. Presidente Castelo Branco, 336
aquidaba@sescbahia.com.br

Aquidabã

Centro de Lazer e Hospedagem
Av. Otávio Mangabeira, s/n
social_piata@sescbahia.com.br

Piatã

Caminho das Árvores

Mais informações, utilize o "Fale Conosco"
no site www.sescbahia.com.br



Aqui tem Sesc
Unidades do Interior

Centro de Atividades
Av. Anel do Contorno Rodoviário,
s/n, Ibirapuera 
socialconquista@sescbahia.com.br

Vitória da Conquista

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

Ilhéus

Centro de Atividades
R.Porto Velho, 137 – Santo Antônio 
socialbarreiras@sescbahia.com.br

Barreiras

Centro de Atividades
R. Antônio Manoel Alves de 
Mesquita, 245, Félix Tomaz 
comunic@sescbahia.com.br

Jacobina

Centro de Atividades
R.Dr. Nélson Aguiar Ribeiro,
405, São Judas Tadeu
jequie@sescbahia.com.br

Jequié

unidades em
implantação

unidades em
funcionamento

Centro de Atividades
R. Helena Maria de Paula, 145, 
Parque Ecológico
portoseguro@sescbahia.com.br

Porto Seguro



Sesc Ler
R. Verdes Campos, Q. 69-A, BTN2
socialpauloafonso@sescbahia.com.br

Paulo Afonso

Centro de Atividades
R. Guaratatuba, 345, Tomba
socialfeira@sescbahia.com.br

centralfeiracentro@sescbahia.com.br

Centro Cultural e Restaurante
Praça Carlos Bahia, s/n, Centro

Feira de Santana

Centro de Atividades
Av. Ayrton Senna da Silva, s/n, 
Alagoinhas Velha
alagoinhas@sescbahia.com.br

Alagoinhas

Grande Hotel
Av. Rui Barbosa, s/n, Centro
socialitaparica@sescbahia.com.br

Itaparica

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

Santo Antônio de Jesus



CARTÃO
SESC

Credencial de acesso à
Educação, Saúde, Cultura,

Lazer e Assistência.

Para o trabalhador com carteira assinada
ou aposentado nas áreas do comércio de

Lojas
Farmácias
Shoppings
Papelarias
Lanchonetes
Restaurantes
Casas Lotéricas
Supermercados
e outros

Hospitais particulares
Clínicas Médicas
Consultórios Médicos
Laboratórios de Análise
Vigilância e Segurança
Condomínios
Escolas Particulares
Veículos de Comunicação
e outros

Hotéis
Motéis
Resorts
Pousadas
Campings
Apart-hotéis
Agências
e outros

BENS SERVIÇOS TURISMO



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
EMISSÃO E RENOVAÇÃO DO CARTÃO SESC 

Comuns a todos: Identificação (com foto), CPF e Comp. de Residência

Em atividade
ou em Licença

Estagiário

Aposentado

Carteira de Trabalho e último contracheque

Contrato de Estágio (cópia) ou Carteira de Trabalho

Desempregado Carteira de Trabalho com data de rescisão do contrato

Comprovante da Condição de Aposentado (Carteira de 
Trabalho), último comprovante de rendimento ou extrato 
bancário e Carta de Concessão de Aposentadoria 

Pais e filhos

Avô/Avó
e netos

Cônjuge ou
companheiro(a) 
de união estável

Padrasto
Madrasta e 
enteados

Viúvo(a)/órfãos 

Pessoa sob 
guarda (definitiva 
ou provisória)

Apenas os documentos comuns a todos

Documento emitido pelo Juizado da Infância e da 
Juventude

Certidão de Casamento; ou Escritura de União Estável; 
ou Escritura Pública de Convivência, que comprove 
vínculo com o titular

Certidão de Óbito e Carteira de Trabalho do 
trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo falecido

Certidão de Casamento civil ou religioso, ou Escritura 
de União Estável, ou Escritura Pública de Convivência

Documento que comprove o parentesco com o titular 

Trabalhador do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (Titular)

Dependentes



Mais informações:
atendimento@sescbahia.com.br

ou através do Fale Conosco em
www.sescbahia.com.br





74 ANOS DO SESC,
COM SAÚDE! 

15.set

WEBINAR

18h às 19h30

Transmissão pelo Youtube
/SescBahiaOficial
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TEMÁTICAS
WEBINAR

Mediação
Sinthia Novais
Educadora física, sanitarista, assistente social
e técnica de Programas Sociais do Sesc Bahia

ALIMENTOS FUNCIONAIS E SEUS
BENEFÍCIOS À SAUDE MENTAL  
A influência da alimentação para desenvolvimento
do cérebro e sua manutenção  
Gislaine Marmentini (Nutricionista)  

COMO A SAÚDE BUCAL INFLUENCIA
NA SAÚDE EMOCIONAL    
A importância da saúde bucal na autoestima e na saúde física  
Márcia Andreia Arcanjo (Odontóloga)  

BENEFÍCIOS DA LEITURA PARA A SAÚDE    
O hábito da leitura como aliado da saúde mental   
Edite Piedade (Bibliotecária) 
 

BENEFÍCIOS DE ATIVIDADES QUE PROMOVEM 
RELAXAMENTO E BEM-ESTAR    
A importância de atividades esportivas e recreativas  
Wallace Souza (Educador Físico)  

     
O IMPACTO DA INCLUSÃO PRODUTIVA NA 
QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL    
A importância de ações inclusivas que auxiliam na 
geração de emprego e renda e transformam vidas  
Érica Oliveira ( Supervisora pedagógica) 



instagram.com/SescBa

Acompanhe a programação
completa do projeto nas
redes sociais do Sesc





SescBahiaOficial

@SescBa

Seg - Qua - Sex | 18h

SETEMBRO

O importante é não parar
Movimente-se!

LIVE SESC

Acompanhe através do Instagram e
do canal no YouTube do Sesc Bahia!*



Circuito2 -
Yoga4 -

Atividade física e lazer
em sua casa

Pilates14 -
Circuito cardio e abdominais16 -
GAP (Glúteo, abdominal e perna)18 -

Pilates21 -
Fortalecimento MMI e abdômen23 -
Aeróbica, membros superiores 
e abdominal

25 -

*Programação sujeita a alteração

Fortalecimento dos ABD e MMSS28 -
Step adaptado30 -

Local geral7 -
Fortalecimento MMSS e abdômen9 -
Alongamento11 -



SescBahiaOficial

@SescBa



4ª edição - Programação Online  





Dia 2
Dia 9 Diversão na hora da refeição

Dia 16 Brincadeiras com tintas  

Dia 21 Brincadeiras sustentáveis 

Dia 22 Primavera de lata 

Dia 23 Colorido como a Primavera 

Dia 24

Dia 25

Dia 30 Recreação para Idosos 

Personagens de papel

vídeos

vídeo

vídeo

vídeo

publicação

#LazeremCasa #TodoDiaéDiadeSesc

especial
primavera



vídeos9h30
8. “Homenagem aos 35 anos do Trabalho 

Social com Idosos em Salvador(BA)” 

10. “Celebrando os 74 anos do Sesc”
16. Tutorial: Aprendendo Fotografia pelo celular 
17. “O Poder das Flores e plantas”

22. Tutorial: Culinária Natural |
Tutorial de confecção de flores de EVA

23. “Rosas Vermelhas”

25. “Passos básicos de Dança de salão”



vídeos

14h30
seg/qua/sex Vídeo-aulas de dança
14. “Coral canta em homenagem aos 

74 anos do Sesc”
29. “E um dia a gente descobre 

que coração não tem idade... “

15h
15. “Desfile da Primavera” 

16h
29. “Toque de Arte: Deixar fluir a criação, a 

espontaneidade e o potencial criativo 
do indivíduo” 

vídeos

14h30
1.   Oficina de Bachata (dança) 
3.  Aula especial de ginástica  
8.   Oficina de Memória  
17. Aula especial ginástica
22. Oficina de Concentração e 
       Equilíbrio com bola 
29. Oficina de Samba  

 

15h
15. “Desfile da Primavera” 

16h
29. “Toque de Arte: Deixar fluir a criação, a 

espontaneidade e o potencial criativo 
do indivíduo” 



lives
1º. Oficina de Bachata (dança) 

3. Aula especial de ginástica 

8. Oficina de Memória

10. Glamour, Elegância e Alegria.
Atração: Paulo Humildes

17. Aula especial ginástica

18. Pelo aplicativo ZoomCafé com os amigos - 
Bate papo e Bingo Virtual “Florindo a vida”

22. Oficina de Concentração e 
Equilíbrio com bola

24. Empoderamento feminino na terceira 
idade. Convidada: Drª Maria Constança 
Carneiro Galvão.

14h30 lives

10. Glamour, Elegância e Alegria.
Atração: Paulo Humildes

24. Empoderamento feminino na terceira 
idade. Convidada: Drª Maria Constança 
Carneiro Galvão.

14h30



2. Equilíbrio e propriocepção
4. Treino de força MMSS e 

lateralidade MMII
7. Circuito adaptado 
9. Flexibilidade, mobilidade 

e estabilidade articular
11. Treino com exercícios conjugados
14. Alongamento e mobilidade
16. Mobilidade articular MMSS e força MMII
18. Pilates
21. Treino funcional 
23. Treino cardiorrespiratório
25. Mobilidade articular MMI e força MMSS
28. Treino de força MMSS e aeróbico
30. Treino funcional de propriocepção

livesGinástica
adaptada
Seg/Qua/Sex | 16h

SescBahiaOficial SescBa



COVID-19
Prevenção à

3.set | Importância da lavagem das 
mãos/passo a passo 

7.set | Máscara/ protetor facial: 
como usar/ higienizar

10.set | Quais cuidados devo ter 
ao chegar em casa?

14set | Como ir ao mercado/
farmácia com segurança?

17.set | Cuidados de prevenção à 
Covid-19 no transporte público

21.set | Uso de adornos e Covid-19 

25.set | Rede de apoio

SescBahiaOficial SescBa

VÍDEOS



 

Breve introdução ao conceito de 
Sustentabilidade com convite ao 
aprendizado de ações sustentáveis 

Os prejuízos do óleo de cozinha 
na pia com estratégias de 
encaminhamento 

Dicas sobre congelamento e 
descongelamento, focando no 
planejamento das ações e na 
economicidade 

3.set

14.set

25.set

SescBahiaOficial SescBa

VÍDEOS

#sustentabilidadeemcasa

CULINÁRIA
SUSTENTÁVEL







Um novo espetáculo
a cada domingo!
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Inscreva-se no Canal

em casa

Assista no Youtube



Prezado(a) cliente,

Acesse as redes
sociais do 

Sesc Bahia e aproveite 
as indicações de 

leituras,   sessões de 
histórias e outras

atividades culturais.
Até a volta!

SescBahia #TodoDiaéDiadeSesc

11 a 30.set
Seleção de 74 
indicações 
de leituras para 
comemorar 
com o Sesc!

O Sesc informa que devido à suspensão do 
atendimento presencial em suas Unidades, 
em função da pandemia do Covid-19, os 
empréstimos de livros cuja devolução estava 
prevista para março e abril deste ano, foram 
automaticamente renovados. 

Esse procedimento continuará enquanto as 
Unidades do Sesc permanecerem fechadas.



19 de setembro
#eucuidodomeuquadrado

Limpeza ambiental,
digital e mental



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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



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. 

Atividades suspensas
temporariamente



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

Loja
Centro de
Formação
Artesanal!

Atividades suspensas
temporariamente



Nazaré

- Centro Odontológico
- Educação Infantil e Ensino Médio
- Auditório
- Central de Atendimento
- Biblioteca
- Restaurante

Confira os serviços e 
atividades disponíveis







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: 
reserva@sescbahia.com.br



Serviço Odontológico ampliado 
com a operação da Unidade 

Móvel OdontoSesc no Centro de 
Lazer e Hospedagem, em Piatã. 

 SERVIÇO ODONTOLÓGICO
EM SALVADOR 



...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.

 A Proposta é simples:

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

Busca onde sobra...

Junte-se a nós e seja um doador!

Mesa Brasil



RESTAURANTES
SESC SERVIÇO DE

REFEIÇÕES

FEIRA DE SANTANA

BÁSICA

500g

inclui arroz, feijão,
um acompanhamento
e uma opção de proteína

9,R$ 50

350g

7,R$ 00

SALADA
EM POTE
com proteína

4,R$ 00 200g

11h às 14h

CENTRO
Quentinha

6,R$ 00

ECONÔMICA
500g
Massa com molhos
variados enriquecidos
com vegetais ou carnes



Acompanha
talheres
descartáveis

Protocolos
de higiene
respeitados

QUENTINHA
BÁSICA 500g
inclui arroz, feijão, 
um acompanhamento
e uma opção de proteína

8,R$ 00

SALVADOR

6,R$ 00

QUENTINHA
ECONÔMICA 500g
massa com molhos
variados enriquecidos
com vegetais ou carnes

Quentinha
11h30 às 13h30

11h às 13h

RUA CHILE

AQUIDABÃ

Quentinha

Almoço e quentinha
12h às 14h

COMÉRCIO

Almoço e quentinha
a partir 12h

NAZARÉ

ALMOÇO 
arroz, feijão, salada, 
um acompanhamento, 
uma opção de proteína, 
sobremesa e suco

9,R$ 00



- 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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



- Platéia e balcão com 546 Lugares, climatizado
   (6 lugares para cadeirantes)
- Sala Vip
- 1 Camarim Vip com ar condicionado e banheiro
- 1 Camarim com ante-sala e divisórias com bancada e espelhos
- 4 Camarins com banheiro
- Sala de ensaio 
- Foyer Térreo
- Foyer Carmem Miranda (formato em L)
- Foyer Adroaldo Ribeiro Costa
- 16 Painéis em formatos variados
- 6 sanitários para o público
   (1 para portadores de deficiência)

Atividades suspensas
temporariamente



- 1 Arena (anfiteatro) – Até 400 pessoas
- 1 palco italiano (sala principal) – Até 220 lugares
- 1 foyer
- 1 café-bar
- 6 camarins

Atividades suspensas
temporariamente







unidades do

Barreiras

Interior

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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



Feira de Santana
Centro de Atividades

- 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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



Feira de Santana
Centro Cultural e Restaurante

-Restaurante*
-Biblioteca
-Teatro
-Café-teatro
-Salas de ensino
- Galeria de Arte
-Central de Relacionamento com clientes

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



Av. Lindolf Collor, s/n, 1º andar,
Pavilhão A, Boxes 50 e 51
Malhado, Ilhéus

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



- 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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



- 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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



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

Confira os serviços e 
atividades disponíveis



Unidades

MÓVEIS

OdontoSesc

BiblioSesc Saúde Mulher

“Unidade Móvel” de biblioteca que oferece a qualquer pessoa os 
serviços de empréstimo de livros e consulta de periódicos. O 
acervo é de caráter enciclopédico, composto por 3000 volumes 
que contemplam as áreas de literatura estrangeira traduzida para 
o português (infantil, juvenil e adulto), livros de complementação 
escolar e técnicos. 

Informações: bibliosesc@sescbahia.com.br

BiblioSesc

Atividades suspensas
temporariamente
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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.

Informações: 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.

Informações: odontosesc@sescbahia.com.br 

Atividades suspensas
temporariamente

Atividades suspensas
temporariamente

Atividades suspensas
temporariamente



Atividades Virtuais

Após a suspensão das aulas presenciais através 

de decreto do Governo do Estado e o período 

de férias antecipadas, os 5.840 alunos da 

Educação Básica matriculados na Rede Sesc de 

Escolas recomeçaram as atividades com aulas 

online. Os alunos que não têm acesso à internet 

contam com a opção de retirar as atividades 

impressas na Escola.

A Rede Sesc de Escolas na Bahia tem unidades 

localizadas em Salvador e em mais nove 

municípios, e contemplam a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental (1 e 2), Ensino Médio 

(Salvador) e Educação de Jovens e Adultos.

Mais informações: acesse o 
"Fale Conosco" no www.SescBahia.com.br



Fique por dentro
de excelentes
oportunidades
de negócios.

compras.sescbahia.com.br

AGILIDADE SEGURANÇA TRANSPARÊNCIA

CADASTRE
SUA EMPRESA

SescBahia
Informações
portalcompras@sescbahia.com.br
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Ao se cadastrar no Portal de Compras do Sesc 
Bahia, a empresa vai receber avisos sobre os 
processos que estão em andamento relacionados à 
respectiva atividade comercial.



www.sescbahia.com.br


