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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 qui, 13h e 15h.

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. 

LÍNGUA ESPANHOLA*
Mini-curso básico de Espanhol com noções de fala e escrita do 2º idioma 
mais falado no mundo. | Salvador (Rua Chile). De 6/06 a 31/07, qua e 
sex, 8h e 10h.

EDUCAÇÃO

CULTURA

COMPLEMENTAR

ECO SESC
O Serviço Social do Comércio promove palestras, debates e oficinas sobre 
conservação do meio ambiente na Rede Pública e Privada de Ensino. | 
Vitória da Conquista (Escola da rede privada). Dia 29/06, às 8h10 e 14h10.

(*) Cursos contemplados no Programa de Comprometimento e Gratuidade 
para comerciários e dependentes cuja renda familiar é de até 3 (três) salários 
mínimos. Após o processo seletivo, quem não atender aos requisitos do 
Programa poderá participar pagando a mensalidade de R$35 (dependente de 
comerciário). Para os demais públicos, consultar tabela de preços. Os 
critérios de seleção estão disponíves no site: www.sescbahia.com.br

CIÊNCIAS E HUMANIDADES

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. Em ambiente 
climatizado, com computadores para acesso a Internet e wi-fi, o serviço 
é oferecido gratuitamente com consulta aberta à comunidade. 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, 12h às 20h20; ter a sex, 8h40 às 20h20; sáb e dom, 8h às 17h. 
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.

BIBLIOTECA

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 Matutino (ter e qui, 9h às 12h), vespertino (qua e sex, 14h às 
17h) e noturno (qua e sex, 18h às 21h). | Vitória da Conquista Vespertino 
(ter e qui ou qui e sex), das 14h10 às 17h30.

FEIRA SESC DE ARTESANATO DAS COMUNIDADES 
Ação de encerramento das atividades do 1º semestre de 2018 dos cursos 
realizados pelo Sesc, no Centro de Formação Artesanal e 80 núcleos 
comunitários, com exposição de peças e produtos produzidos pelos 
alunos, possibilitando o aumento de renda, inclusão social e integração. O 
público presente será contemplado apresentações das diversas 
manifestações culturais, a exemplo de quadrilhas juninas, desfile, trio de 
forró e grupos de dança e teatro.| Salvador (Largo Tereza Batista - Centro 
Histórico). Dia 7/06, das 8h30 às 16h. Entrada franca. Informações: 
3266-3791 ou pelourinho@sescbahia.com.br. 

CULINÁRIA*
Para iniciantes ou aqueles que querem aperfeiçoar seus conhecimentos de 
forma simples e prática, com pratos utilizados na culinária do dia a dia, 
seguindo os princípios de higiene, manipulação e aproveitamento total dos 
alimentos. 16 anos+ | Vitória da Conquista. Caldos e Sopas – 4 a 28/06, 
com turma de 15 alunos no turno vespertino (14h10 às 16h40) e 10 alunos no 
noturno (18h30 às 20h10), segunda a quinta-feira. Informações: 3426-3131, 
ramais 229/216 ou socialconquista@sescbahia.com.br

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
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 3 e 17 /06, domingo, às 11h.

MOSTRA DO ACERVO
Exposição de livros em referência ao mês das tradições, costumes e 
simbologias representativas das festas juninas.  | Salvador (Nazaré). De 
4 a 29/06, das 9h às 17h.

Empréstimo de livros e consulta de jornais e revistas, além de atividades 
de incentivo à leitura. Acesso às estantes e escolha de qualquer exemplar 
através de um cadastro simples, gratuito e informatizado, além de poder 
levar os títulos que desejar enquanto a Unidade estiver no bairro. As 
Unidades BiblioSesc, em parceira com as Secretarias Municipal e 
Estadual de Educação, continuam em diferentes bairros de Salvador:

Unidade 1 Bonfim (Escola Encontro Infantil) – 4,12, 20 e 29/06 | 
Castelo Branco – 1ª Etapa (Igreja Lírio do Vale) – 5, 13 e 21/06 | Dom 
Avelar (Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira) – 6, 
14 e 26/06 | Sete de Abril (Escola Municipal Afrânio Peixoto) – 7, 18 e  
27/06 | Vila Canária (Colégio Estadual Filadélfia) – dias 11, 19 e 28/06. 

Unidade 2 Cabula 6 (Escola Elizabeth Chaves Veloso) – 4, 12, 20 e 
29/06 | Joanes do Lobato (Colégio Estadual Dr. Ailton Pinto de Andrade) 
– 5, 13 e 21/06 | Mussurunga (Colégio Estadual Pinto de Aguiar) – 6, 
14 e 26/06 | Periperi (Colégio Estadual de Praia Grande) – 7, 18 e 27/06 
| Paripe (Colégio Estadual Barros Barreto) – 11, 19 e 28/06.

INFORMÁTICA*
O Sesc proporciona 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, com aulas as terças, quartas e 
quintas-feiras. 16 anos+. Vagas remanescentes.



TEATRO

MÚSICA

MOSTRA DIDÁTICA 
O Sesc apresenta a Mostra Didática do Curso Livre de Teatro, que tem 
como objetivo instrumentalizar o aluno-ator na prática do fazer teatral, 
através de jogos teatrais e dramáticos, improvisação, leituras e 
interpretação de textos; além de exercícios de sensibilização, 
auto-descoberta, memória emocional e corporal, aquecimento físico e 
psicológico, relaxamento e expressão corporal, vocal e canto. Com base 
na Proposta do dramaturgo Constantin Stanislavski, as aulas vão da 
prática a teoria e vice-versa, com pequenas montagens de unidades de 
cena durante o período inicial, e conclusão com montagem de um 
espetáculo ao término dos 18 meses. Nesta Mostra serão apresentadas 
três peças sob a direção de Ramón Reverendo. | Entrada franca. 

Amor da Cabeça aos Pés - Colagem de várias cenas da dramaturgia 
universal, retratando as diversas formas de amor. Classificação 16 anos. 
Dias 1º, 2, às 20h e 3/06, às 18h e 19h30.

Veredas da Salvação -  O espetáculo é um  drama rural, a partir de 
acontecimentos reais passados em Malacacheta, Minas Gerais, entre dois 
pólos antagônicos: Joaquim, moço frágil, alheio ao trabalho braçal e 
místico ao extremo; e Manoel, viúvo, cheio de filhos e empenhado no 
trabalho da terra. Classificação 16 anos. Dias 29, 30/06 e 1º/07, às 20h.

Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto - baseada em histórias da 
literatura de cordel, com texto de autoria de Raimundo Mattos, professor, 
ator e diretor baiano. Classificação 12 anos. Dias 30/06 e 1º/07, às 16h.

QUEM TEM CULPA TEM MEDO
Comédia que aborda temas como, loucura, preconceito e corrupção. Três 
atores se desdobram em seis personagens, no consultório de uma 
psicanalista muito suspeita. O texto reflete e desencadeia um rompimento 
das verdades estabelecidas pelo senso comum, sugerindo uma “cura” para 
o preconceito. 12 anos. | Dias 14 e 15/06, às 20h. Ingressos: R$20, R$16 
(Cartão Sesc) e R$10 (meia).

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 Coral (18 anos+) 
qua, às 19h30. Percussão (12 anos+) seg, 14h às 15h30. Percussão 
infantil (7 a 11 anos) ter e qui, 14h às 15h30. | Salvador (Teatro 
Sesc-Senac Pelourinho). Flauta Doce (7 anos +)  ter, 14h às 16h; Pandeiro 
(10 anos +) seg, 10h às 12h. | Feira de Santana. Flauta (7 anos+) seg 
e qua, 8h às 9h e seg e qui, 15h às 16h. Violão (12 anos+) ter e sex, 9h 
às 10h, 10h30 às 11h30, 14h às 15h e 16h às 17. Canto Coral (12 anos+)  
seg e qua, 9h às 10h. Mensalidade (Cartão Sesc): R$20. Para os demais 
públicos, consultar tabela de preços.

MUSICANDO NAS FÉRIAS
Oficinas de inverno para jovens e adultos com foco em percussão. | 
Salvador (Nazaré). Percussão (7 a 13 anos) - Introdução de instrumentos 
educativos de percussão, laboratório e confecção de instrumentos com 
materiais reciclados. Percussão rítmica - Introdução de ritmos percussivos. 
Inscrições gratuitas a partir de 1º/06. Informações: 3254-3911.

A ESTRADA E O VENTO
Recital formado por peças de Elomar F. Mello, compositor baiano que se 
inspira na cultura rural nordestina. O concerto é um dos frutos da imersão 
de Lucas Oliveira nesta obra musical, durante sua pesquisa de mestrado. O 
músico se apresenta com voz e violão clássico solo. Livre. | Salvador 
(Teatro Sesc Senac Pelourinho). Dia 1º/06, às 20h. Ingressos: R$30, R$24 
(Cartão Sesc) e R$15 (meia).

ALAN CORDEIRO “GONZAGUINHA, A ALMA QUE CANTA”
No repertório, músicas que possuem em comum a sonoridade dissonante 
que tão bem se casa com a voz do intérprete. Livre. | Salvador (Teatro Sesc 
Casa do Comércio). Dia 7/06, às 20h30. Ingressos: R$30, R$24 (Cartão 
Sesc) e R$15 (meia).

ARRAIÁ DO COMÉRCIO 
O Sesc e a Prefeitura, com o apoio da Associação Comercial de Feira de 
Santana e Sicomfs, realiza a 17ª edição desta autêntica festa de São João para 
resgatar e valorizar as verdadeiras tradições juninas. | Feira de Santana.

Praça João Barbosa de Carvalho. De 8 a 16/06, das 9h às 22h - Feira de 
Produtos Típicos (culinários, manufaturados e in natura); Exposição e 
Venda de Ar tesanatos; Apresentações de Grupos Culturais (Quadrilhas, 
danças e ar tistas regionais); e Trios de Forró.

Mercado de Arte Popular. De 11 a 15/06, das 11h às 15h - Confraternização 
dos parceiros do Arraiá do Comércio; e Trios de Forró.

RECITAL CURSOS DE MÚSICA 
No intuito de desenvolver autoconfiança e expressividade em 
apresentações artísticas, os alunos dos cursos de violão, flauta doce e 
coral, dos cursos realizam pela primeira vez um recital aberto ao público. 
| Feira de Santana (Tomba). Dia 19/06, às 18h. Entrada Franca.

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). Seg e qua, 14h às 16h30 (12 a 17 anos); ter 
e qui, 14h às 17h (18 anos+). Requisito: teste de aptidão. Mensalidade: 
R$20 (Cartão Sesc). Para os demais públicos, consultar tabela de preços. 
Informações: 3254-3903.

ESQUETE 
Pequeno fragmento de um texto, de atuação intensa e geralmente de 
caráter cômico. | Salvador (Piatã). Dias 10 e 24/06, domingo, às 11h.

Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Salvador

 Teatro Sesc Casa do Comércio
Salvador Apresentações que mostram a influência de 

diversas culturas na formação da música 
popular baiana e brasileira. | Salvador (Piatã). 
Domingos, 12h às 15h30.

Idealizado pelo Departamento Nacional do Sesc, o projeto oferece 
oficinas de Leituras Dramatizadas, Escrita Dramatúrgica, 
Dramaturgia do Ator, da Dança, da Luz e do Circo, entre outras, 
com o objetivo de valorizar a relação de artistas, profissionais e 
iniciantes, com as diferentes esferas e possibilidades da 
dramaturgia. No mês de maio, o ator e dramaturgo baiano Daniel 
Arcades ministrou a oficina “Solos Negros - Leituras 
dramatizadas solísticas negras contemporâneas”, e trabalhou 
técnicas de leituras a partir de textos construídos para trabalhos 
solísticos ou monólogos com a abordagem negra e/ou 
produzidos por dramaturgos que se entendem negros no Brasil. 
As obras selecionadas para estudo foram: As balas que não dei 
ao meu filho (2017) – Daniel Arcades (BA); Farinha com açúcar 
ou sobre a sustança de meninos e homens (2016) – Jé Oliveira 
(SP);  Mata Teu pai (2017) – Grace Passô (MG); Sete Ventos 
(2009) – Débora Almeida (RJ). | Salvador (Teatro Sesc Casa do 
Comércio - Sala 10). Dias 26, 27 e 28/06, às 19h – Leituras 
dramáticas dos textos estudados. Entrada franca.



CINESCOLA 
O Sesc promove, em escolas e instituições carentes, exibições de filmes do 
acervo do CineSesc com o objetivo de promover o aprendizado através de 
bate-papos com os participantes acerca das mensagens educativas 
intrínsecas nos filmes. | Feira de Santana. Agendamento no setor social da 
unidade. Informações: (75) 3622 1077 ou socialfeira@sescbahia.com.br

VÍDEO COMENTADO
O Sesc promove exibição de filme “As mães de Chico Xavier”, inspirado em 
histórias reais e no livro de Marcel Souto Maior “Por Trás do Véu de Ísis”. | 
Salvador (Rua Chile). Dia 14/06 às 14h30. Entrada franca.

A 9ª edição da maratona de filmes franceses vai estar em 60 cidades 
brasileiras. Em 2018, o Sesc será um dos pontos de exibição do 
Festival com 15 longas-metragens da nova safra da cinematografia 
francesa e um clássico. | Barreiras (Sesc). De 7 a 22/06, quinta a 
sábado, com sessões às 16h e 19h. Entrada franca.

7 de junho
8 de junho
9 de junho
                 
14 de junho 
15 de junho 
16 de junho 
21 de junho
22 de junho

16h – Carnívoras | 19h – O Amante Duplo 
16h – Custódia | 19h – De Carona Para o Amor 
16h – A Excêntrica Família de Gaspard
19h – Gauguin – Viagem ao Taiti 
16h – O Poder de Diane | 19h – Primavera em Casablanca 
16h – Nos Vemos no Paraíso  | 19h – O Orgulho 
16h – A Raposa Má | 19h – Promessa ao amanhecer 
16h – O Retorno do Herói  | 19h – O Último Suspiro 
19h – Marvin 

Salvador (Nazaré). Seg e qua, às 9h; ter, às 13h30. | Vitória da 
Conquista. Seg, ter e sáb, às 9h30 e 14h30. | Salvador (Piatã). 
Sáb, às 14h. | Barreiras. Qui, às 19h; Sáb, às 16h. | Jequié.  Sáb 
e dom, às 9h30 e 14h30. | Porto Seguro. Ter a dom, às 14h e 17h. 
| Santo Antônio de Jesus. 1º, 2 e 3/06, às 9h30 e 14h30 | Paulo 
Afonso (Praça Céu, BTN1). 7 e 14/06, 15h. | Paulo Afonso (Casa 
da Cultura). 7 e 14/06, 19h. Entrada franca mediante apresentação 
do Cartão Sesc atualizado.

AUDIOVISUAL

Com a intenção de preservar as 
manifestações religiosas e culturais, o 
Sesc realiza o tríduo em louvor a Santo 
Antônio. | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho). Dias 7, 8 e 9/06, às 19h - 
Reza Cantada pelo grupo Ambiente 
Brasileiro; dia 7/06, às 20h – 
Apresentação dos alunos do curso de 
música; dia 8/06 - Apresentação 
Quadrilha junina do grupo Fonte de Vida; 

e dia 9/06 – Trio Anarriê. Entrada franca. | Salvador (Rua Chile). 
Dias 11 e 12/06, às 9h – Reza Cantada; e dia 13/06, às 9h – 
Celebração e procissão até o Centro de Formação Ar tesanal, no 
Pelourinho, onde os par ticipantes serão recebidos trio nordestino, 
coral junino e quadrilha junina. | Feira de Santana. De 6 a 8/06, às 
18h - Reza cantada e apresentação da esquete “Curiosidades sobre 
Santo Antônio”; e dia 8/06, às 20h - Procissão até a Igreja Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro (Praça do Tomba). Entrada franca.

Nesta 2ª edição, a mostra exibirá quarenta filmes baianos, entre 
cur ta e longa metragem, selecionados através de edital e 
premiará dois longas e quatro cur tas com um contrato de 
licenciamento para exibição pública pela Rede Sesc de todo o 
país, além de cer tificar os destaques de melhor roteiro, direção 
de fotografia, desenho de som, direção de ar te, direção de 
elenco e montagem. | Salvador (Teatro Sesc Senac Pelourinho). 
Dias 26, 28 e 29, com sessões às 14h, 16 e 18h30 – Exibição 
dos filmes; e dia 30/06, com sessões às 15h, 17h30 e 19h – 
Exibição e premiação. Entrada franca.

PROGRAMAÇÃO 

26 de junho
14h - Cine Rio Branco | Louça de Deus | Baladágua | Milenares | Domingo | Mente 
16h - Carolina | Una | Colar de Pérolas | Cantos dessa Cidade | Um Dia é da 
Vida, o Outro da Morte 
18h30 - CorpoStyleDanceMachine  | Eu, compositora 

28 de junho
14h -  Legítima defesa | Identidade | Super Sorte | O arranjo | Lobo do homem  
16h - Confronto Casual | Dek Tamarit | A caixa de quatro cômodos | Um café | Banana 
18h30 - Quilombo Rio dos Macacos 

29 de junho
14h - O arco do medo | Diário da greve 
16h - Matinal | Não demora | Estela | O amor de Poly | 8 por 1 | Sopro 
18h30 -  Os insênicos | Sem Tarja 

30 de junho
15h - Sarau da Onça - A Poesia da Quebrada | Suspiros de um trovador 
17h30 - Òrun Aiyé - A criação do Mundo | Do que aprendi com as minhas mais 
velhas | Enrolado na Raiz | Por onde elas andam 
19h  - Anúncio dos premiados e coquetel

RONEI JORGE 
Entrevista é o primeiro disco solo do cantor e compositor baiano, um dos mais 
respeitados nomes da música pop contemporânea da Bahia. Com mais de 20 
anos de estrada, se reinventa numa nova estreia e dá início à sua carreira solo, 
com um repertório composto por novidades e antigas executadas com novos 
arranjos e texturas. 12 anos.| Salvador (Teatro Sesc Senac Pelourinho). Dia 
13/06, às 20h. Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10.

ARRAIÁ “OFICINA DE SONS” 
Prática musical de conjunto que utiliza a percussão como ferramenta, 
contemplando atividades lúdicas, rodas de cirandas e de samba, 
apresentações de palco, cortejos e batucadas. Nesta apresentação reúne 
amantes da cultura nordestina. Livre. | Salvador (Teatro Sesc Senac 
Pelourinho). Dia 21/06, às 20h. Ingressos: R$10, R$8 (Cartão Sesc) e R$5.

BANDA RESGATE
Uma das principais bandas de rock cristão do país apresenta o show do 
seu décimo quinto álbum “No seu quintal”. Além das músicas novas, a  
turnê traz diversos sucessos que o grupo emplacou no decorrer dos 28 
anos de existência. Livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 
28/06, às 21h. Ingressos: Plateia - R$100, R$80 (Cartão Sesc) e R$50 
(meia); Balcão– R$ 90, R$72 (Cartão Sesc), R$ 45,00 (meia).



EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO 
Uma galeria repleta de peças decorativas e utensílios para você escolher o 
presente para a sua família e seus amigos. | Salvador (Centro de 
Formação Artesanal - Pelourinho). 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h.

CARLOS VERGARA VIAJANTE
EXPERIÊNCIAS DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
Nesta exposição, o artista plástico gaúcho utiliza variados tipos de materiais 
e técnicas em obras que perfazem um itinerário de parte da cultura e 
história brasileira ao estabelecer um diálogo entre a contemporaneidade e 
as ruínas de São Miguel das Missões. | Santo Antônio de Jesus (Sesc). De 
1º a 30/06, com visitação de ter a dom, das 9h às 16h.

ESPAÇO ARTE
Difundir e ampliar o acesso à produção artística contemporânea através de 
exposições com artistas locais e regionais. | Feira de Santana (Tomba). 
De 1º a 15/06, 8h às 19h, segunda a sexta, e das 9h às 16h, sábado e 
domingo – Exposição “Revelação”. | Vitória da Conquista. 1º a 30/06, 
seg a sex, das 8h às 20h, e sáb e dom, das 8h40 às 16h30. – Exposição 
“Paisagens”. | Salvador (Rua Chile). De 1º/06 a 29/06, 9h às 17h – 
Exposição “Damas”. | Salvador (Foyer do Teatro Sesc Casa do 
Comércio). De 1º/06 a 29/06, seg a qui, das 9h às 17h, e sex a dom, das 
14h às 21h – Exposição “O Quadrantismo”. | Salvador (Centro de 
Formação Artesanal – Pelourinho). De 4 a 29/06, das 9h às 18h, seg a sex 
– Exposição “Arte Francesa”. | Jequié. De 5 a 30/06, das 9h às 16h, ter a 
dom – Exposição de artistas locais.

DRAMOFONE
O evento está em sua 10ª edição, e leva a uma imersão em 
universos exóticos e híbridos, através da dança e música étnica 
contemporânea. O espetáculo que é dirigido por Joline Andrade, 
pioneira em dança tribal na Bahia e largamente reconhecida no 
Brasil e exterior por suas performances e cursos. | Salvador 
(Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 26/06, às 19h30. Ingressos: 
R$40 (inteira), R$32 (Cartão Sesc) e R$20 (meia).

ARTES VISUAIS

RITMOS
Curso com diferentes estilos de danças, que trabalha os 
diferentes aspectos do corpo como melhoria da coordenação 
motora, flexibilidade, além de proporcionar o prazer de dançar. | 
Vitória da Conquista. Seg, qua e sex, das 17h às 21h. | 
Salvador (Aquidabã). Ter e qui, às 9h30, 10h50, 16h, 16h55, 
17h50 e 19h10. 15 anos+. Mensalidade: R$25 (Cartão Sesc). 
Para os demais públicos, consultar tabela de preços.

ESTILOS DE DANÇA
Cursos que visam o trabalho corporal para desenvolver a 
expressividade, a criatividade, a orientação espaço temporal, 
esquema corporal, equilíbrio, ritmo, além de estimular a 
socialização. Mensalidade (Cartão Sesc): R$20 (2x na semana) e 
R$25 (3x na semana). Para os demais públicos, consultar tabela 
de preços. | 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+). Ventre: seg, qua e sex, às 9h10; ter e qui, às 
10h40 e 14h (11 anos+). | Salvador  (Nazaré). Contemporânea 
para Mulheres*: seg e qua, às 9h30 (18 anos). Salão* – seg e 
qua, às 10h30 (15 anos+). (*) Necessário atestado médico.

NUNCA POR ACASO
Criação coreográfica gerada a partir da convivência artística 
entre os intérpretes do espetáculo, que tem como estrutura 
compositiva a dança, a música, a palavra falada e cantada. O 
foco está na relação pessoal, na influência cultural e no 
conhecimento universal que determina a dinâmica das relações 
nas sociedades. Livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho). Dias 5 e 6/06, às 19h30. R$10 (inteira), R$8 
(Cartão Sesc) e R$5 (meia).

DANÇA

Bate-papo com os escritores André de 
Leones (SP) e Jorge Luiz do Nascimento 
(ES). Mediação Tatiele Silva (UEFS). 
Público-alvo: jovens, pais, educadores e 
universitários. Entrada franca. 
Classificação livre. |Feira de Santana. Dia 
05/06, às 14h - UEFS; 19h - Faculdade 
Anísio Texeira. |  Santo Antônio de Jesus 
(Centro Cultural). Dia 6/06, às 14h e 19h.

LITERATURA

MODALIDADES
A excelente infraestrutura e profissionais especializados para a pratica de 
várias modalidades de esporte, a exemplo de quadra poliesportiva coberta 
e piscina com raias, fazem do Sesc o lugar ideal para você ter uma melhor 
qualidade de vida. Documentos necessários: Cartão Sesc atualizado e 
atestado de aptidão física. Para ginástica é exigido o teste de esforço.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO

LAZER
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Antônio
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Conquista

Salvador
(Piatã)

Jequié

Feira
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Feira
(Tomba)

Salvador
(Rua Chile)

Salvador
(Aquidabã)
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Seguro
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Musculação (14 anos +) Natação (5 anos+) Hidroginástica 
(14 anos +) Ginástica (14 anos +) Ginástica Funcional (14 
anos +) Ritmos Infantojuvenis (7 a 14 anos) Voleibol (11 a 
14 anos) Futsal (11 a 14 anos) Crescer-Aples 1* (4 a 6 
anos) Crescer-Aples 2* (7 a 10 anos).

Natação (5 anos +) Hidroginástica (15 anos +) 
Musculação (15 anos +) Futsal (11 a 16 anos) Vôlei (11 a 
15 anos) Crescer-Aples 2* (7 a 10 anos).

Musculação (15 anos +) Karatê-Dô Tradicional (5 anos +) 
Futsal (7 anos +).  

Ginástica (15 anos +) Yoga (15 anos +).

Natação (5 anos +)  Hidroginástica (15 anos +) 
Musculação (15 anos +).

Dança de Salão (12 anos +) Ginástica (15 anos +) 
Musculação (15 anos +). 

Natação (5 anos +) Hidroginástica (15 anos +) Karatê (5 
anos +) Futsal (8 anos +). 

Natação (5 anos+) Hidroginástica (14 anos+) Musculação 
(15 anos+) Treinamento Funcional (15 anos+) Ginástica 
Localizada (15 anos+) Bike In Door (15 anos+) Judô (5 
anos+) Karatê (6 anos+) Iniciação Esportiva* (6 a 8 anos) 
Futsal* (6 a 8 anos) Volei* (9 anos+) Yoga (15 anos+).

Ginástica.

Natação (5 anos +) Hidroginástica (14 anos +) Musculação 
(15 anos +) Ginástica (15 anos +) Voleibol (9 anos +) Futsal 
(8 anos +) Treinamento Funcional (15 anos +). 

Barreiras

Exposição de Oratório e Traje Junino, 
resgatando a tradição do tríduo à 
Santo Antônio e a história da 
quadrilha junina realizada pelo 
Trabalho Social com Grupos de 
Idosos. | Salvador (Biblioteca 
Central - Barris). De 7 a 29/06, das 8h 
às 17h. Entrada Franca.

CIRCUITO AUTORES



TAI CHI CHUAN
Com a temática “A arte de nutrir e prolongar a vida”, o Sesc promove uma 
aulão aberto ao público com os mestres Walfredo Gomes e Glória Maria 
Gomes. | Salvador (Aquidabã). Dia 6/06, às 8h.

CLUBE SESC DE XADREZ E TÊNIS DE MESA
Oportunidade gratuita aos interessados em Xadrez (7 anos+) e Tênis de 
Mesa (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 30/6, sáb, das 15h às 17h. Vagas limitadas. 
Informações: 3613-4220 ou esportebarreiras@sescbahia.com.br

YOGA
Equilíbrio e melhor saúde física com a prática e benefícios da Yoga: auxílio 
no alcance de uma vida saudável; alívio de doenças respiratórias, dores, 
desordens físicas e emocionais, estresse e ansiedade; aumento do 
autocontrole e autoconsciência; aprimoramento de concentração e foco; 
melhora da autoestima e nos relacionamentos inter e intrapessoais; e paz 
interior. Mensalidade (Cartão Sesc atualizado): R$36,30. Para os demais 
públicos, consultar tabela de preços. 16 anos+. Documentos 
necessários: atestado médico de aptidão física. | Salvador (Nazaré): ter e 
qui, às 9h e 10h. Inscrição e informações: 3254-3911.| Salvador (Piatã): 
qua e sex, às 14h e 15h. Inscrição e informações: 3367-8512.| Salvador 
(Rua Chile): ter e qui, às 13h, 14h, 15h e 16h. Inscrição e informações: 
3324-4512/13.

FUTEBOL INFANTIL DE CAMPO
Curso básico sobre as técnicas da modalidade mais admirada do país para 
crianças de 7 a 9 anos (ter e qui, 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.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO

Com uma perspectiva de possibilitar ao comerciário e seus 
dependentes o acesso à prática esportiva de qualidade, o 
evento tem a intenção de agrupar e condensar a programação 
esportiva do Sesc em todo o Regional para proporcionar 
experiências de contato educativo com modalidades 
esportivas e proporcionar reflexão sobre estilo de vida ativo e 
outros valores. A 2ª edição dos Jogos contempla as 
modalidades de futsal, voleibol, futebol society, natação, 
baleado, xadrez e tênis de mesa, nas categorias masculino e 
feminino (individual ou equipe).

Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Porto Seguro, Salvador, 
Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Serão duas 
fases da competição: Municipal (março a agosto) e Final (em 
Salvador, no mês de outubro). Idade mínima: 18 anos. 
Regulamento, ficha e taxa de inscrição acesse: 
www.sescbahia.com.br Informações: Unidades Sesc ou 
aquidabaesporte@sescbahia.com.br

Cronograma das demais etapas 
para 2018 (sujeito a alterações):

28/07 - Jequié 
05/08 - Salvador  
12/08 - Feira de Santana 
19/08 - Santo Antônio de Jesus  
16/09 - Jacobina 
23/09 - Alagoinhas  
21/10 - Camaçari 
18/11 - Vitória da Conquista 
25/11 - Juazeiro
02/12 - Porto Seguro 
09/12 - Itaparica 

O Sesc, com o apoio da Rede Bahia, através do Jornal da Manhã, realiza 
o maior circuito de corrida e caminhada do Estado, com percursos de 
5km (14 anos +) e 10km (18 anos +) para corrida, e 3km para 
caminhada (faixa etária livre). Durante a prova serão realizadas 
atividades paralelas como: recreação esportiva adulta e infantil, aulas 
esportivas, apresentações musicais e artísticas, orientações sobre 
meio ambiente e saúde.

Etapa Ilhéus*  (Avenida Soares Lopes, estacionamento ao lado da 
Catedral de São Sebastião). Dia 10/06, com concentração a partir das 
6h e largada às 7h. Informações: (73) 35257570 / 
jequieesporte@sescbahia.com.br. *Data sujeita a alteração.

Fases para confirmar a participação:
1. Preenchimento do cadastro no site www.sescbahia.com.br, até 
completar o limite de participantes: 750
2. A efetivação da inscrição dar-se-á mediante doação de alimento 
estocável, por ordem de entrega e até o limite de vagas, (3kg - pessoas 
com deficiência, 60 anos+ e comerciário ou dependente – com Cartão 
Sesc atualizado; e 6kg - público em geral) que  deverá ser realizada no 
Sicomércio (Praça Visconde de Cairú, nº346, Edifício Magalhães, 1º andar 
– Sala 101, Centro) de 5 a 7/06, em horário comercial, até o 
preenchimento total das vagas. Os alimentos arrecadados serão entregues 
às Instituições sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.
3. O kit atleta (sacola com camiseta e número de participação) deverá 
ser retirado no Sicomércio, nos dias 7 e 8/06, 9h às 12h e 14h às 18h.

Etapa Barreiras*  (Praça Castro Alves). Dia 30/06, com concentração 
a partir das 18h e largada às 20h30. Informações: (77) 3613-4220 ou 
barreirasesporte@sescbahia.com.br. *Data sujeita a alteração.

Fases para confirmar a participação:
1 Preenchimento do cadastro no site www.sescbahia.com.br, até 
completar o limite de participantes: 1.000.
2 A efetivação da inscrição dar-se-á mediante doação de alimento 
estocável, por ordem de entrega e até o limite de vagas, (3kg - pessoas 
com deficiência, 60 anos+ e comerciário ou dependente – com Cartão 
Sesc atualizado; e 6kg - público em geral) que  deverá ser realizada no 
Sesc Barreiras até o dia 27/06/2018, ou até o preenchimento total das 
vagas. Os alimentos arrecadados serão entregues às Instituições 
sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.
3 O kit atleta (sacola com camiseta e número de participação) deverá 
ser retirado na Unidade Sesc Barreiras, Rua Porto Velho, 137 – Bairro 
Santo Antônio, nos dias 28/06 (quinta-feira) das 14h às 20h e 29/06 
(sexta-feira) das 08h às 14h.

Transformando pelo Esporte



Módulo  de  Educação

Módulo  de  Cultura

Módulo  de  Lazer

Módulo  de  Convivência

Módulo  Administrativo / Saúde

Ao completar 72 anos em 13 de setembro de 2018, o Serviço 
Social do Comércio busca expandir seu campo de ação no 
interior da Bahia e entrega aos Trabalhadores do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes e a comunidade 
de Porto Seguro e região um amplo e moderno Centro de 
Atividades. Localizado na rua Helena Maria de Paula, 145, 
Loteamento-Parque Residencial Ecológico Joao Carlos 
(Baianão), a Unidade - um investimento de 22 milhões de 

Processo de transformação social e cidadania, a Educação está 
em todas as ações do Sesc. Seja em atividades ou projetos, o 
objetivo é instruir, educar e orientar de maneira completa nas 
mais diferentes áreas do conhecimento. Em Porto Seguro, um 
módulo inteiramente voltado para o Ensino Básico e Continuado, 
com salas Multiuso e de Inclusão Digital, Biblioteca Infantil e 
salas para Cursos de Valorização Social.

Equipamentos para democratizar o acesso ao bem cultural: 
Teatro, com sistemas de luz e som de última geração e 
capacidade para 188 lugares, espaço para cadeirante, recursos 
audiovisuais, camarim e café-teatro; Foyer, com iluminação 
direcional e expositores para exibição de obras do projeto 
ArteSesc e de artistas da região; e Biblioteca, com acervo 
diversificado de periódicos e livros de autores nacionais e 
estrangeiros, e acesso a internet. 

Para o lazer do trabalhador, o Sesc realiza atividades físicas e 
esportivas em diversas modalidades, pensadas para disseminar 
valores, destacar habilidades promover a criatividade e a 
qualidade de vida, além de fomentar o convívio social: Parque 
Aquático, com piscinas para o público adulto e infantil; Quadra 
Poliesportiva coberta; Campo de Futebol Society, com gramado 
sintético e vestiário; quadra de vôlei de areia; e lanchonete.

Salas de Ginástica, Musculação, Dança e Artes Marciais, com 
equipamentos de ponta e instrutores especializados; e Salas de 
Cursos de Valorização Social, com o objetivo de desenvolver 
habilidades e competências que contribuem na socialização, 
geração ou complementação da renda individual ou familiar.

Além dos setores administrativos e financeiro, o módulo dispõe 
de Consultórios Odontológicos, com 2 dois equipos cada, e 
quadro de profissionais qualificados; Sala de videoconferência; 
e recepção com Central de Atendimento. 

Para que o trabalhador possa usufruir de tudo 
que o Sesc Porto Seguro oferece, é 
necessário se habilitar ao Sesc cujo 
atendimento é feito por profissionais 
capacitados em relacionamento com o 
cliente, que explicam todos os benefícios, 
verificam o enquadramento da empresa, 
fazem o cadastramento e emitem o Cartão 
Sesc para o trabalhador e seus dependentes.

reais em terreno de 36 mil m2 - conta com excelente 
infraestrutura em 7.276,54m2 de área construída, com 
equipamentos de última geração e profissionais qualificados 
para a prestação de serviços e realização de atividades de 
excelência nas áreas de Assistência, Cultura, Educação, 
Lazer e Saúde. A estrutura da Unidade é constituída em 
módulos administrativo e operacional: 

O  Cartão Sesc  dá acesso aos

serviços e atividades oferecidos pelo Sesc !



Programação  de  inauguração

A maior iniciativa brasileira de circulação musical completou em 
2017 duas décadas de circulação pelo país. Em 2018, na sua 
21ª edição, a Bahia recebe o tema “Bandas de música: 
formações e repertórios” e o Teatro do Sesc Porto Seguro 
realizará o projeto em formato de Mostra, sempre às 16h. 
Classificação livre. Entrada Franca.

6/07 - Quinteto de Metais da UFBA (BA)
7/07 - Corporação Musical Cemadipe (GO)
8/07 - Sociedade Musical União Josefense (SC)
9/07 - Banda Manauense (AM)

O que vem por aí

Rua Helena Maria de Paula, 145, Loteamento-Parque Residencial Ecológico João Carlos (Baianão)

Tel.: (73) 3162.5300 /SescPortoSeguro

Natação
Quarta e sexta 7h - 8h - 9h

8h - 9h - 10hTerça e quinta

7h

7h às 12h - 13h às 16h
Terça e quinta

10h às 10h50

10h às 10h50

Terça e quinta

Terça e quinta

Terça e quinta

8h às 8h50

8h às 8h50
Segunda e quarta

Segunda a sexta

7h às 10hSegunda a sexta

Hidroginástica

Musculação

Ginástica

Voleibol

Futsal

Treinamento
funcional

Solenidade Cívica;

Apresentação dos alunos de
Educação Infantil e Ensino Fundamental;

Palestra sobre saúde bucal e reciclagem, orientações sobre
a saúde do trabalhador, sessões de massagem e orientações
sobre estética, em parceria com o Senac e
Secretaria Municipal de Saúde;

Aulas abertas de atividades físicas (hidroginástica, ritmos, etc),
vivências lúdicas das modalidades, visitação a sala de musculação,
recreação infantil e apresentação de capoeira do grupo ABEC; 

Visita guiada à exposição indígena do artista Oiti Pataxó;

Narração de histórias; 

 Exibição de Mostra
de Curtas Infantojuvenis;

10h - Quadra Coberta

10h e 14h - Módulo de Convivência

10h às 15h - Área do Parque Aquático

11h e 13h40 - Foyer do Teatro

11h e 13h - Biblioteca

13h | Teatro

9h
Para os trabalhadoresdo Comércio de Bens,Serviços e Turismo

10 de junho (domingo)

14h
Moraes Moreira
e David Moraes
Show “Pai e Filho”



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 de 11 a 18 anos da Rede Pública 
e Particular de Ensino que participarão de Aulão de Ritmos e Hidroginástica, 
Gincana Esportiva, Jogos de Futebol Society e de Salão. Agendar através do 
e-mail barreirasesporte@sescbahia.com.br. Inscrição por aluno: R$8. (isenção 
de taxa para escolas públicas). | Barreiras. Sáb, 9h às 12h.

SLOGAN COPA DO MUNDO
O Sesc promove uma ação com o objetivo de envolver os Trabalhadores do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e seus dependentes, no clima da Copa 
do Mundo que será realizada na Rússia. Ao comprar a partir de R$ 5,00 na 
lanchonete da unidade, receba um cupom e escreva uma frase sobre a 
Seleção Brasileira para a conquista do hexa, e concorra ao sorteio de uma 
Almofada Pipoqueira da Seleção Brasileira. | Salvador (Rua Chile). Até 14/06, 
em horário comercial. Sorteio 15/06. Informações: 3324-4512/13.

ARRAIÁ SESC
O Sesc realiza uma programação especial para os festejos juninos, com 
apresentação de dança e de quadrilha junina, quermesse, barraca de 
comidas típicas e forró. | Vitória da Conquista. Dia 10/06, das 10h às 16h 
– Forró dos Namorados; e dia 17/06, das 10h às 16h – Forró dos 
Comerciários. Jequié. Dia 17/06, das 9h às 16h – Forró dos comerciários. 
| Salvador (Piatã). Dia 24/06, das 9h às 14h30h. 

DIA DOS NAMORADOS
O Sesc promove uma programação com jantar especial e shows de 
música ao vivo. | Salvador (Piatã). Dia 12/06, das 19h às 23h. Bebida não 
inclusa. Cartão Sesc: R$100 (casal). Público em geral: R$150 (casal). 

SEXTAS JUNINAS
O Sesc  promove o resgate das tradições culturais nordestinas, como as 
quadrilhas juninas, trio de forró, poesia e literatura de Cordel. | Salvador (Centro 
de Formação Artesanal). Dias 1º, 8 e 15/06, das 11h às 12h. Entrada franca.

RECREAÇÃO

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.

Feira de Santana - seg a sex, 13h às 16h30 e 17h30 às 21h30, e sáb, 8h 
às 12h. | Barreiras - seg a sex, 7h30 às 11h30 e 12h45 às 20h30, e sáb, 
8h às 11h30. | Santo Antônio de Jesus - seg a sex, 8h às 20h30, e sáb, 
8h às 12h. | Vitória da Conquista - seg a sex, das 7h30 às 20h30, e sáb, 
das 7h30 às 12h. | Jequié - seg a sex, 8h às 21h, e sáb, 8h às 12h. | 
Salvador (Nazaré) – seg a sex, 7h30 às 20h30, e sáb, 8h às 12h. | Porto 
Seguro – seg a sex, 7h30 às 17h. Sáb, 8h às 12h.

SAÚDE

SAÚDE BUCAL

RESTAURANTES
Localizados em áreas de grande fluxo da atividade comercial, os 
restaurantes atendem diariamente cerca de 3.100 pessoas. As refeições são 
produzidas com elevado controle de qualidade, com vistas à melhoria da 
qualidade do padrão nutricional dos indivíduos, através da oferta de uma 
alimentação saudável e de ações educativas permanentes. 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.

NUTRIÇÃO

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher na Bahia 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. Para o atendimento de qualquer um dos exames é 
necessário o agendamento prévio. A estrutura do caminhão baú está 
dividida em: consultório para realização de exames de mamografia com 
mamógrafo digital; sala para a realização do exame citopatológico, com 
mesa ginecológica; banheiro adaptado; tenda externa para ações 
educativas, recepção e sala de espera; além de um elevador plataforma 
que dá total acessibilidade para pessoas com deficiência ou dificuldade de 
locomoção, e adequações das dimensões para deslocamento no interior 
do veículo. A Unidade atenderá a população de Pojuca na Policlínica 
Municipal, localizado na Rua Conselheiro Chaves, s/n, Centro, até 
11/06/2018, seg – 13h às 17h, ter a quin – 8h às 17h, e sex – 8h às 12h. 
Serão disponibilizados 1.056 exames de mamografia e 1.072 exames de 
preventivo – Papanicolau, além das ações de educação em saúde em 
Escolas e Instiituições locais. Informações: (71) 3273-8773 ou 
saudedamulher@sescbahia.com.br

CUIDADOS TERAPÊUTICOS

SAÚDE EM PAUTA
Conjunto de práticas de apoio à difusão de conhecimentos para a adoção 
de hábitos pautados na promoção da saúde e melhoria da qualidade de 
vida, com exposições monitoradas, roda de conversa e distribuição de 
folhetos educativos. | Vitória da Conquista. De 2/06 a 1º/07 (sábados e 
domingos), às 10h – Campanha de combate a Hipertensão Arterial. | 
Salvador (Comércio). Dia 5/06, das 11h às 14h – Exposição mediada 
sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade; dia 15/06, das 11h às 14h - 
Exposição Mediada sobre Jogos e Brinquedos Sustentáveis | Jequié. Dias 
5, 9, 16, 23 e 30/06, das 9h às 13h – Campanha de conscientização sobre 
queimaduras e cuidados com a utilização de fogos de artifício.|  Salvador 
(Piatã). Dias 15 e 22/06, das 9h às 12h – Campanha de prevenção ao 
Diabetes; e dias 21 e 22/06, das 9h às 12h – Campanha de Saúde Bucal. 
| Salvador (Rua Chile). Dia 19/06, às 14h30 - Palestra meio ambiente e a 
sustentabilidade; 26/06, às 14h30 – Roda de conversa sobre a prevenção 
a osteoporose; e dia 27/06, às 14h30 - Bate papo sobre os mitos e 
verdades da artrite e artrose. | Salvador (Nazaré). Dias 29/06, 11h30 às 
13h30 – Exposição mediada sobre respiração bucal e mastigação.

A ARTE DE SENTIR
O Sesc realiza uma palestra interativa sobre a conexão entre o corpo e as 
emoções, aberta ao público, com a Terapeuta Holística Prem Ragini. | 
Salvador (Aquidabã). Dia 13/06, às 8h. 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

• Unidade Móvel OdontoSesc 1 realiza suas atividades em Coração de 
Maria, na praça Dr. Araújo Pinho, Centro, até  31/08, segunda – 13h às 
17h, terça a quinta – 8h às 17h, e sexta – 8h às 12h.

• Unidade Móvel OdontoSesc 2 realiza suas atividades em Tapiramutá, na 
Praça da Delegacia, Centro, segunda a sexta – 8h às 12h, 13h às 17h, até 
13/07. As Unidades desenvolvem atividades de assistência odontológica e 
promoção à saúde para a comunidade e os comerciários. Inf.: 3273-8767.



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
Pioneiro no país, além de resgatar o valor social dos 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 às quartas-feiras, das 14h às 17h. | Santo 
Antônio de Jesus. Quartas, das 9h às 18h – Encontro para formação de 
grupo. | Vitória da Conquista. Dia 1º/06, às 15h – Reunião de 
Convivência do Grupo Sempre Viva. | Salvador (Rua Chile) - Reuniões às 
quartas-feiras, das 9h30 às 11h30 – Bate-papo sobre o Estatuto do idoso, 
lei 10.741/2003. 

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.

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 7/06, das 8h às 10h – 
Inscrições para formação de Núcleo Comunitário. De 7 a 28/06, quinta, 
14h às 17h – Oficinas de Artesanato. De 1º a 30/06, 9h às 16h – 
Campanha de Arrecadação de Agasalho. | Santo Antônio de Jesus (Zona 
Rural Sapucaia). Dia 30/06 e 01/07, às 18h - comemoração as 
festividades de São Pedro.

ASSISTÊNCIA

TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL

O MESA VAI A FEIRA
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 14/06, das 9h às 12h -  Orientação em relação aos 
alimentos reguladores da pressão arterial e aferição de pressão arterial.

O Sesc realiza curso de customização de fardamento para representantes 
de instituições atendidas pelo Programa Mesa Brasil. | Salvador (Mesa 
Brasil). Dias 6, 13, 20 e 27/06, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. 

O Sesc, através do Programa Mesa Brasil, realiza debates e 
reflexões sobre a Segurança Alimentar e Nutricional no contexto da 
promoção das práticas alimentares saudáveis, além de promover 
a socialização de informações sobre leis e direitos sociais que 
estejam relacionadas às demandas das instituições atendidas pelo 
Programa, bem como a discussão de procedimentos e estratégias 
que facilitem o acesso dos usuários a esses direitos.

Salvador (Aquidabã): Dia 5/06, 8h às 12h – Palestra “Educação 
Ambiental: aproveitando os resíduos e Agroecologia”.

Vitória da Conquista: Dia 4/06, 8h30 – Palestra “O que é comida 
de verdade? Descasque mais e desembale menos”; Dia 11/06, 
14h – Palestra “Gestão de resíduos sólidos”.

TARDE RECREATIVA
Momento de integração e lazer com jogos e dinâmicas que trabalham a 
ludicidade. | Salvador (Rua Chile). Dias 7/06 às 14h30– Jogos da 
memória e 21/06, às 14h30 – Caça palavras.

MUTIRÃO DE AVALIAÇÃO FISICO-FUNCIONAL E SOCIAL DO IDOSO
Com objetivo de diagnosticar a aptidão física do idoso, e prescrever práticas 
mais eficazes para melhoria da qualidade de vida, o Sesc promoverá um dia 
de avaliação físico-funcional para idosos, com apresentação musical e 
almoço opcional. A ação visa facilitar a realização de tarefas e rotinas do dia 
a dia que necessitam de força muscular, boas condições cardiovasculares 
e flexibilidade. | Salvador (Piatã). Dia 9/06, das 8h às 16h. Inscrição na 
recepção do Sesc Rua Chile, em horário comercial.

FESTA JUNINA DO GRUPO FONTE DE VIDA
Momento de integração e resgate das tradições juninas com 
apresentação de Paulo Humildes e Banda. | Salvador (Piatã). Dia 
16/06, das 18h30 às 22h30. Comercialização de ingressos na 
tesouraria da Rua Chile. Mesa com 4 lugares – R$52 e individual R$11.

BAILE JUNINO
Para finalizar os festejos juninos, o Sesc realiza atividade 
sociorrecreativa com baile temático e show musical de Delmário 
Ribeiro. | Salvador (Nazaré). Dia 28/06, das 17h às 21h. Ingressos: 
R$ 12,00 (Cartão Sesc e Grupo fonte de Vida) e R$24. Vendas na 
tesouraria do Sesc Rua Chile a partir de 05/06.

QUARTAS JUNINAS
O Sesc realiza durante todo o mês atividades sociorrecreativas, com 
apresentações de coral, dança e quadrilha, com o objetivo de manter 
viva as tradições do povo nordestino. | Salvador (Rua Chile). Dias 06, 
13 e 20/06, às 10h. Entrada franca.

ARRAIÁ TRADIÇÃO – “SEMPRE VIVA !”  
No ritmo do forró tradicional, o Sesc promove o Arraiá da Terceira  
Idade, comemoração junina com quadrilha, quebra pote e comidas 
típicas, com foco na integração, socialização e valorização dos 
costumes entre membros do Grupo Sempre Viva. | Vitória da 
Conquista. Dia 20/06, das 15h às 17h.



www.turismosocialsesc.com.br

Com uma excelente localização, em frente à praia, o Sesc Piatã oferece 
todo o conforto e tranquilidade em uma ampla área verde, em meio a 

uma das mais belas paisagens naturais da capital baiana.

88 Apartamentos • 10 Chalés • Auditório (80 lugares)• Restaurante • Setor Infantil
Parque Aquático • Quadras Poliesportivas • Sala de Ginástica

Av. Otávio Mangabeira, s/n, Piatã - Salvador
Reservas: (71) 3367-8511/33/34  |  reserva@sescbahia.com.br

Uma superestrutura de lazer para você e sua família!

81 apartamentos (distribuídos nas categorias Standard, Superior, Suíte Master e Suíte Executiva), 
sauna, fitness, brinquedoteca, salão de jogos, piano-bar, lanchonete, piscinas, parque esportivo 
(campo de futebol society e quadras poliesportiva), Centro de Convenções e heliponto.

Eventos: (71) 3631-8316 | eventositaparica@sescbaha.com.br
Central de Reservas: (71) 3631-8301/02/25 | reservaitaparica@sescbahia.com.br

Av. Rui Barbosa, s/n, Centro, Itaparica. | www.sescitaparica.com.br

O Sesc não para de crescer!
Em 2018, novas Unidades no interior da Bahia.

Feira de Santana
Centro Cultural
e Restaurante

Teatro Italiano (289 lugares) • Salas de Ensaio • Sala de Literatura • Laboratório 
audiovisual • Sala Multiuso • Camarins Galerias de Arte • Atelier de Artes Visuais 
Café-teatro • Biblioteca • Foyer e Bilheteria Restaurante (234 lugares).




