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EDUCAÇÃO
JOVENS E ADULTOS*
Na perspectiva de contribuir para a efetivação do direito à educação e para
a melhoria da qualidade de vida, centrando sua ação socioeducativa junto
aos jovens e adultos, o Sesc oferece cursos de Alfabetização, Ensino
Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. |Barreiras: Seg a
sex, das 18h30 às 21h30 | Paulo Afonso: Seg a sex, nos turnos
vespertino e noturno | Salvador (Rua Chile): Seg a qui, 13h e 15h.

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

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
CORTE & COSTURA*
Para iniciantes ou aqueles que querem aperfeiçoar seus conhecimentos de
forma simples e prática, como o manuseio da máquina de costura e suas
funções, leitura de moldes, modelagem e montagem das peças, costura
de peças e acabamentos manuais e a máquina. 18 anos+ | Feira de
Santana Turmas de 10 alunos nos turnos matutino (terça e quinta, 9h às
12h), vespertino (quarta e sexta, 14h às 17h) e noturno (quarta e sexta,
18h às 21h). Vagas remanescentes. Informações: 3622-1550 ou
socialfeira@sescbahia.com.br. | Vitória da Conquista Turmas de 10
alunos no turno vespertino (terça e quinta, quinta e sexta), das 14h10 às
17h30. Vagas remanescentes. Informações: 3426-3131, ramais 229/216
ou socialconquista@sescbahia.com.br.
CULINÁRIA - PETISCOS E SALGADOS PARA LANCHONETE*
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. . Petiscos e salgados para
lanchonete – 5 a 29/11, 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

OFICINAS DE ARTES
Com o objetivo de valorizar as diversa manifestações culturais, o Sesc
realiza oficinas gratuitas que oferecem a oportunidade para o
desenvolvimento de habilidades natas através das modalidades de
Habilidades Manuais, Corte & Costura, Expressões Artísticas, Culinária e
Apresentação Pessoal. | Salvador (Centro de Formação Artesanal). Dia
19/11 - Oficina de Turbantes, dia 21/11 - Oficina de Maquiagem Afro.
Horário: 13h30 às 16h30. Requisito: 14 anos +. Vagas limitadas.
Informações: 3266-3791/3804 ou supervisaocfa@sescbahia.com.br.
FEIRA SESC DE ARTESANATO DAS COMUNIDADES
A Feira é uma ação de encerramento das atividades do 2º semestre de
2018 dos cursos realizados pelo Serviço Social do Comércio, em
Salvador, no Centro de Formação Artesanal e em 80 núcleos comunitários,
com exposição de peças e produtos produzidos pelos alunos,
possibilitando o aumento de renda, inclusão social e integração. Com o
tema “O que é que a Bahia tem? Cores, sabores e tradições”, o público
presente será contemplado com apresentações de dança, de teatro e
música ao vivo. Os cursos foram oferecidos através do Plano de
Comprometimento e Gratuidade do Sesc aos 10.062 alunos inscritos, que
aprenderam técnicas de criação, elaboração e confecção nas modalidades
de artesanato, culinária, trabalhos manuais, apresentação pessoal e corte
& costura. | Salvador (Praça das Artes - Centro Histórico). Dia 28 /11,
das 8h30 às 16h30. Entrada franca. Informações: 3266-3791 ou
pelourinho@sescbahia.com.br.

CIÊNCIAS E HUMANIDADES
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 (Colégio Paulo VI). Dia 30/11, às 8h10 e 14h10. |
Feira de Santana (Tomba). Dia 11/11, às 10h - oficinas de confecção de
brinquedos com materiais descartados como garrafas pet, sementes,
barbantes e tampinhas.

CULTURA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA FIXA
Acervo bibliográfico composto por livros didáticos e técnicos de várias
áreas do conhecimento, bem como livros de ficção brasileira e
estrangeira disponíveis para público infantojuvenil e adulto. 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.

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.

Unidades: Salvador. Nazaré - seg a sex, 8h15 às 17h45. Aquidabã seg a sex, 8h às 17h e 18h às 21h30. Feira de Santana | Seg, 8h às
18h30; ter a sex, 7h30 às 18h30; sáb, 9h às 12h30. Vitória da
Conquista | Seg a sex, 8h às 16h. Barreiras | Seg a sáb, 8h às 17h;
dom e feriados, 8h às 12h. Jequié | Ter a dom, 8h às 16h20. Paulo
Afonso | Seg a sex, 8h às 17h. Santo Antônio de Jesus | Seg a sex,
8h às 17h. Porto Seguro | (73) 3162-5300. Seg a sex, 8h às 17h.

ENFEITES E DECORAÇÃO NATALINA*
Para iniciante ou aqueles que querem praticar ou aperfeiçoar seus
conhecimentos com trabalhos manuais de forma simples e prática. | Paulo
Afonso (Praça Céu – BTN1). De 19 a 30/11. Os critérios de seleção estão
disponíves no site: www.sescbahia.com.br. Para os demais públicos consultar
tabela. Inf.: 3282-6377.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
As histórias são efetivamente formas de ensinar e aprender, o que
permite o contato com o mundo da fantasia, liberando a imaginação e
facilitando seu exercício. | Salvador (Piatã). Sábado e domingo, às 14h.

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

BIBLIOCULTURA
Além do acervo para consulta e empréstimo, a Biblioteca realiza
manifestações culturais. | Feira de Santana. Dia 12/11, 10h e 15h Ciranda de músicas antigas, em comemoração ao Dia Nacional da
Música; e dia 14/11, 10h e 15h – Contação de historia com bonecos
de fantoches, em comemoração ao Dia da Proclamação da República.
Entrada franca.

SEMANA DA

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) – 1º, 12, 21 e 29/11
Castelo Branco – 1ª Etapa (Igreja Lírio do Vale) – 5, 13 e 22/11
Dom Avelar (Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de
Oliveira) – 6, 14 e 26/11
Sete de Abril (Escola Municipal Afrânio Peixoto) – 7, 19 e 27/11
Vila Canária (Colégio Estadual Filadélfia) – 8, 20 e 28/11
Unidade 2
Cabula 6 (Escola Elizabeth Chaves Veloso) – 1º, 12, 21 e 29/11
Joanes do Lobato (Colégio Estadual Dr. Ailton Pinto de Andrade) –
5,13 e 22/11
Mussurunga (Colégio Estadual Pinto de Aguiar) – 6, 14 e 26/11
Periperi (Colégio Estadual de Praia Grande) – 7, 19 e 27/11
Paripe (Colégio Estadual Barros Barreto) – 8, 20 e 28/11
CIRCUITO ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO
Ciclo de palestras, debates, oficinas e apresentações artísticas
enfatizando a arte como ferramenta de educação e transformação do
ser humano. | Salvador (Nazaré). Dia 26/11, às 14h30 - abertura do
Circuito; dia 27/11, às 14h30 – debate “Teatro! Elemento
transformador”; dia 28/11, às 14h30 - palestra, oficina, performance “Música e Cidadania”; e dia 30/11 às 14h30 - palestra, debate e
apresentação - “Dança em Foco”.

Realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria
com o Sesc Bahia, o Festival apresentará também fanfarras, atrações
circenses e manifestações culturais de 2 a 4 de novembro. Confira a
programação a ser realizada no Grande Hotel Sesc Itaparica:
Dia 2 de novembro (sexta)
10h - “Como me sinto na cidade? Existindo e resistindo na literatura e
nos espaços urbanos”. Bate-papo com Evanilton Gonçalves
(Salvador) e Saulo Dourado (Salvador), com mediação da analista de
Literatura, Anielle Souza de Oliveira, que envolve reflexões existenciais
desses autores no contexto urbano de Salvador. Essas trajetórias
servem de inspiração para os livros “O Mar e seus descontentes”, de
Saulo Dourado, e “Pensamentos supérfluos: coisas que desaprendi
com o mundo”, de Evanilton Gonçalves. Classificação: 12 anos.
11h - “Histórias afro-brasileiras para alegrar, ouvir e sentir”, com a
atriz e arte educadora Merry Batista. Homenagem a personagem do
livro “Calu: uma menina cheia de história”, vencedor do prêmio APCA
em 2017 na categoria literatura infanto-juvenil. De forma interativa e

CONSCIÊNCIA
NEGRA
O Sesc realiza diversas atividades em homenagem ao Dia da
Consciência Negra. | Feira de Santana. Dias 19 e 20, 10h e 15h
– roda de contação de histórias africanas e construção de mural.
| Jequié. De 5 a 30/11 - Mostra do acervo com obras de autores
negros. Dia 20/11 – Oficina de turbante e Dança Afro. | Santo
Antônio de Jesus. De 19 a 23/11, das 9h às 16h - Mostra “Negro:
conhecimento e consciência por 365 dias”- acesso a livros de
ficção e não ficção de autoria de escritores negros nacionais e
estrangeiros, bem como outras publicações que tratam do tema.
Dia 19/11, às 10h e 14h30- bate-papo literário com o escritor
Adilson Passos. | Salvador (Rua Chile). De 12 a 30/11, das 8h às
17h - “Celebrando a Identidade”, exibição de vídeos que
vislumbram a arte, cor, sabores, musica, gastronomia, moda,
dança e beleza que fazem parte da herança africana. Dia 13/11, às
14h – Passeio cultural ao Museu Afro Brasileiro (Terreiro de Jesus
– Centro Histórico). Dia 19/11, às 8h30 - Oficina Boneca
“Abayomi”, com inscrição gratuita a partir de 4/11. Dia 20/11, às
8h30 – Oficina para confecção de turbantes e tranças afro, com
inscrição gratuita a partir de 4/11; às 9h – Palestra “A
desigualdade Social tem Cor!”; às 10h30 – Recital de Poesia e
Canto Coral; às 14h30 – Exibição do documentário “Palmares”.
Dia 21/11, às 15h – Mostra Dança Afro. Dia 22/11, às 11h –
Apresentação de Samba de Roda; às 14h30 – Palestra “Nenhum
direito a menos”. Dia 29/11, das 17h às 21h – Baile da
Consciência, com Magno Santé. Comercialização de mesa (4
lugares) a R$48 a partir de 7/11, na tesouraria da Unidade. |
Salvador (Centro de Formação Artesanal – Pelourinho). De
1º/11 a 31/12, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 –
Exposição Novembro Negro, “Tecendo com as Yabás” da artista
Simone Bomi que trabalha com vertentes e segmentos da moda
atual e contemporânea. Dia 27/11, às 13h30 - Roda de Conversa
com a artista sobre o tema “Diálogo entrelaçando saberes e
vivências”. 25 vagas. Classificação: 18 anos.

dinâmica, a narradora irá percorrer o universo das histórias
afro-brasileiras. Classificação: livre.
15h - “Elas sim! Mulheres que lutam por um espaço na literatura”,
com Josy Miranda (Quilombo Ilha - Itaparica) e Rejane de Sousa
(Salvador). Roda de conversa poética que promove o diálogo sobre
processos de criação e de resistência num espaço ainda dominado
pelo cânone literário, que exclui mulheres negras e/ou nordestinas. A
recitação de textos autorais também fará parte desse encontro
atravessado por um olhar crítico sobre a literatura e sua produção no
Brasil. Classificação:12 anos.

Dia 3 de novembro (sábado)
10h - “O grafite baiano feminino em cena”, com a grafiteira,
arquiteta, urbanista e ilustradora Andressa Monique. Intervenção ao
vivo com a produção de um grafite especialmente pensado para o
FITA. Finalizado seu trabalho, a artista dialogará com o público sobre
seu ativismo num meio predominantemente masculino. Assim, fará
parte dessa conversa a representatividade feminina e negra na cena
do grafite baiano. Classificação: livre.
15h - “Poesia e poder: sarau “pra” todxs!”, com Jacquinha Nogueira
(Sapeaçu) e Sandro Sussuarana (Salvador), com mediação de
Daniel Farias. Diante dos distintos contextos e significados a que a
palavra “sarau” tem sido associada ao longo da história, os artistas
que ora se apresentam ressignificam, mais uma vez, o termo em
suas performances orais. Classificação: 12 anos.

BEIRA DE ESTRADA
O espetáculo, encenado pelo Grupo de Teatro Finos Trapos, é sobre uma
trupe de artistas andejos que vivem a vagar nos mais diversos locais. Do
grupo sobrou apenas três que precisam se reinventar em suas vidas. O
universo da peça mistura ficção e realidade para desnudar aos
espectadores os percalços, lirismo e poesia que compõem vivências,
aventuras, afetos, encontros e desencontros de um grupo de teatro. |
Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dias 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22,
23*, 28 e 29*/11, às 19h30. Entrada franca. Classificação: livre.
(*) Sessão extra às 16h.

7ªEDIÇÃO

O Sesc realiza a 7ª edição da Mostra Sesc de Artes – Aldeia Mulungu,
uma das mais relevantes e significativas ações culturais que acontece
em Paulo Afonso e região. São cinco dias de intensa programação de
qualidade a preços populares nas linguagens de teatro de rua, teatro
adulto e infantil, música, intervenção urbana, além da realização de
oficina e bate-papo, com apresentações nos principais espaços
culturais e públicos da cidade.
Inserida no Programa “Aldeias - Mostras de Teatro, Arte e Cultura do
Sesc”, a Mostra é uma realização do Sesc Bahia, em parceria com o
Departamento Nacional do Sesc. Criadas com o intuito de intensificar
a troca de experiências e vivências entre artistas e integrantes da
cadeia produtiva cultural, as Aldeias foram assim denominadas por
aglutinar artistas, comerciários e públicos diversos em um
determinado território. Esse encontro estimula o desenvolvimento,
difusão, sustentabilidade, descentralização e democratização do
acesso à cultura.
Informações: (75) 3281-6221.
Confira programação completa no site: www.sescbahia.com.br

TEATRO
CURSO DE TEATRO
Realização de cursos para o conhecimento, vivência e aprimoramento
técnico das manifestações artísticas, além de desenvolver a habilidade e o
talento. | Salvador (Nazaré). Ter e qui, 14h às 17h (18 anos+). Requisito:
teste de aptidão. Mensalidade: R$20 (Cartão Sesc). Para os demais
públicos, consultar tabela de preços. Vagas remanescentes. Inf.: 3254-3903.
ESQUETE
Pequeno fragmento de um texto, de atuação intensa e geralmente de
caráter cômico. | Salvador (Piatã). Sábado e domingo, às 15h; dia 22/11,
quinta-feira, às 15h.
QUE TAL NÓS DOIS?
A comédia romântica, com Carolina Ferraz e Otavio Martins, mostra com
humor e sensibilidade o relacionamento de dois amantes que se
encontram uma vez por ano na convenção da empresa onde trabalham. A
história do casal se desenvolve ano após ano, sempre mostrando os
reencontros e as mudanças na vida de cada um, o que reflete no
relacionamento deles. Classificação: 16 anos | Salvador (Teatro Sesc
Casa do Comércio). Dias 3/11, às 20h, e 4/11, às 19h. Ingressos: 1º Lote:
sábado - R$70, R$56 (Cartão Sesc válido) e R$35 (meia); domingo R$60, R$48 (Cartão Sesc válido) e R$30 (meia). 2º Lote: sábado e
domingo - R$80, R64 (cartão Sesc válido) e R$40 (meia).

3º FESTIVAL DE TEATRO DO INTERIOR DA BAHIA
Promove a produção cênica criada e realizada no interior da Bahia.
Realizado pela Polo Cultural, em parceria com o Prêmio Braskem de Teatro
e marketing cultural da Caderno 2 Produções, o projeto tem o patrocínio da
Braskem e Governo da Bahia, por meio do Programa Fazcultura.
Ingressos: R$4, R$3,2 (Cartão Sesc válido) e R$2 (meia). Classificação:
livre. | Porto Seguro (Sesc). Dias 8 e 9/11, às 15h, com a apresentação
do espetáculo "Solo Compartilhada" - Uma professora solitária de meia
idade, interpretada por Adriana Amorim (Vitória da Conquista), dialoga
com a plateia de forma sensível e bem-humorada sobre as dores e as
delícias de sua trajetória docente, refletindo a respeito de aspectos
profissionais e pessoais, como solidão, relacionamentos amorosos,
lembranças da infância, perfil de seus alunos, relações com os colegas,
entre outros. Texto e Direção: Adriana Amorim.
EU COMIGO MESMO
Se você acha que já riu de tudo, vai se surpreender. O ator Rafael Portugal
apresenta o espetáculo inédito com a rapidez do stand up aliada à
criatividade na composição de um personagem inusitado em um show de
humor e comédia no ritmo certo que vai entreter, contagiar e fazer o
público se divertir, com as histórias mais engraçadas que aconteceram
em sua vida. Classificação: 14 anos. | Salvador (Teatro Casa do
Comércio). Dia 16/11, às 21h. Ingressos: R$80, R$64 (Cartão Sesc
válido) e R$40 (meia).
SÓ AGRADECE
Um dos fenômenos das redes sociais e do stand up comedy, o
comediante Thiago Ventura apresenta o espetáculo que relata seus
últimos anos trabalhando como humorista, com o característico estilo
“na quebrada”, como costuma definir. As histórias do início da carreira
à turnê atual são costuradas por momentos de sua vida pessoal e
viagens internacionais, que compõem um enredo bastante
característico do comediante. Classificação: livre. | Salvador (Teatro
Sesc Casa do Comércio). Dia 23/11, às 21h. Ingressos: R$ 80, R$64
(Cartão Sesc válido) e R$40 (meia).

MÚSICA
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. Demais públicos,
consultar tabela de preços.
Apresentações que mostram a influência de
diversas culturas na formação da música
popular baiana e brasileira. | Salvador (Piatã).
Aos domingos, das 12h às 15h30; e dias 2 e
15/11, 12h às 15h30. Salvador (Rua Chile). Dia
23/11, às 15h – Paulo Humildes. Ingresso: R$2,
a partir de 7/11 na tesouraria da Unidade.

Difusão do trabalho de novos artistas e grupos baianos que
desenvolvem uma proposta diferenciada no cenário local. Em
Novembro, a temática será “Cantoria, Forró e Poesia” com o poeta,
músico, compositor, cordelista e cantador Maviael Melo, que
apresentará um vasto repertório de canções, forrós e poesias na
companhia do cantador, compositor e forrozeiro Celo Costa. |
Salvador (Arena Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dias 6, 13 e 27/11,
às 19h30. Ingressos: R$10, R$8 (Cartão Sesc válido) e R$5 (meia).
Classificação: livre.
MÔNICA SAN GALO
Com um jeito autêntico e todo particular de cantar, Mônica San Galo
apresenta seu novo show numa apresentação única e imperdível. No
repertório, canções como “Sinônimos” (Zé Ramalho), “Fanatismo” (Fagner),
“Flor de Lis” (Djavan), além, é claro, de canções de sua própria autoria como
“Samba da Vizinha”. Classificação: livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do
Comércio). Dia 8/11, às 20h30. Ingresssos: R$30, R$24 (Cartão Sesc
válido) e R$15 (meia).
MOACYR FRANCO APRESENTA SEUS GRANDES SUCESSOS
Moacyr Franco é um dos artistas mais versáteis do Brasil. No palco, o artista
leva toda sua versatilidade para os fãs que o acompanham durante seus
mais de 60 anos de carreira. O cantor relembra histórias e lembranças de
momentos inesquecíveis dividindo com experiência e sonhos, e tendo uma
conversa cheia de cumplicidade com a plateia. No repertório, estão seus
grandes sucessos, como “Doce Amargura”, “Coração sem Juízo”,
“Querida”, “Milagre da Flecha”, entre outros. Classificação: livre. | Salvador
(Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 9 e 10, às 21h. Ingressos: R$80,
R$64 (Cartão Sesc válido) e R$40 (meia).
GRANDES SUCESSOS
Dono de uma das vozes mais poderosas da música contemporânea
brasileira, Ricky Vallen apresenta histórias e canções que marcaram toda a
sua trajetória. O show intimista traz um repertório baseado em grandes
clássicos da MPB, a exemplo de “Atrás da Porta” (Chico Buarque), “Um Dia,
Um Adeus” (Guilherme Arantes), “Sangrando” (Gonzaguinha), “A Lenda”
(Sandy e Junior) e “Medo Bobo” (Maiara e Maraísa). “Spending My Time”
(Roxette), “Empire States of Mind” (Alicia Keys) e a clássica “Non, Je Ne
Regrette Rien” (do repertório da francesa Edith Piaf). Classificação: livre. |
Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 11/11, às 20h. Ingressos:
R$80, R$64 (Cartão Sesc válido) e R$40 (meia).
CASA DE FERREIRA
Show de lançamento do primeio CD solo do acordeonista Junior Ferreira,
que transita com desenvoltura da música instrumental – do baião ao choro
– até a canção popular, levando à frente a herança dos grandes
acordeonistas brasileiros. Em Salvador, o show contará com a participação
do cantor e compositor Roberto Mendes. | Salvador (Arena do Teatro
Sesc-Senac Pelourinho). Dia 15/11, às 17h30. Ingressos: R$20, R$16
(Cartão Sesc válido) e R$10 (meia). Classificação: livre.
REZA FORTE
Em um sentimento de devoção e respeito, os dois amigos – Saulo Fernandes
e Luciano Calazans - comungam a vida, a natureza, e todas as coisas belas
do universo. Se unem para em palco entoar um repertório composto por
canções que estão relacionadas ao tema, entre composições de artistas
renomados e parcerias, o show inclui a inédita “Reza Forte”, que leva o nome
do show e tem um parceiro especial: Ronaldo Bastos. Classificação: livre. |
Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 22 e 29/11, às 20h30.
Plateia Premium (fileiras A, B, C e D) - R$80, R$64 (Cartão Sesc válido) e
R$40 (meia); Plateia (fileiras E a K) - R$40, R$32 (Cartão Sesc válido) e
R$20 (meia); Balcão - R$40, R$32 (Cartão Sesc válido) e R$20 (meia).

FILHA DAS ÁGUAS
Show integrante do projeto “EMUS no Palco Independente” da Escola de
Música da UFBA, que dá visibilidade as produções artísticas de novos
instrumentistas e cantores baianos. Nesta edição apresenta a cantora Thaise
Maciel, cujo repertório é inteiramente autoral e aborda temas necessários e
atuais, como empoderamento, tolerância, amor (em suas infinitas
dimensões) e asè. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 22/11,
às 20h30. Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc válido) e R$10 (meia).
Classificação: livre.
UMA SAUDAÇÃO A WHITNEY HOUSTON - THE INTIMATE SHOW
O Espetáculo comemora seu terceiro ano de sucesso em turnê pelo Brasil e
Europa na interpretação e na voz poderosa de Vanessa Jackson e elenco. A
versão intima do espetáculo vai conectar direto os fãs as canções e momentos
inesquecíveis da trajetória da cantora norteamericana. Classificação: livre. |
Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 24/11, às 20h, e 25/11, às
19h. Ingressos: R$120, R$96 (Cartão Sesc válido) e R$60 (meia).

O Sesc e a Prefeitura promovem apresentações de artistas da terra com o
objetivo de preservar as manifestações tradicionais do povo feirense, a
exemplo de samba de roda, reggae, quixabeira e muito mais. | Feira de
Santana (Centro de Abastecimento). Dia 3/11 - Quixabeira da Matinha; e
dias 10 e 17/11 – Maryzelia. Das 11h às 13h. Entrada franca.

AUDIOVISUAL
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
Exibição do filme “Porque tudo tem um lado positivo”. Inspirado em fatos
reais, a obra conta a história de Adam (Joseph Gordon-Levitt) com apenas
27 anos descobre que está com câncer. O problema é que ele não fumava,
não bebia e foi difícil entender porque foi aparecer um tumor em sua vida.
Mas para ajudar a enfrentar essa pedreira ele vai contar com a ajuda de seu
melhor amigo Kyle (Seth Rogen), um cara muito alto astral, e também de
uma analista (Anna Kendrick) que não é de se jogar fora. | Salvador (Rua
Chile). Dia 29/11, às 14h30.

Entrada franca mediante apresentação Cartão Sesc válido.
Salvador (Nazaré). Segunda e quarta, com sessão às 9h; terça,
com sessão às 13h30. | Salvador (Piatã). Quintas e sábados, com
sessão às 14h. | Vitória da Conquista. Terça e sábado, com
sessões às 9h30 e 14h30. | Barreiras. Quinta, com sessão às 19h;
Sábado, com sessão às 16h. | Jequié. Sábado e domingo, com
sessões às 9h30 e 14h30. | Porto Seguro. Sexta, com sessão às
14h30; Sábado, às 14h; Domingo, às 13h | Salvador (Aquidabã).
Sessões sempre às 10h, 13h e 15h. | Santo Antônio de Jesus.
Sessões sempre às 9h30 e 14h30. | Paulo Afonso. 2ª Mostra
Itinerante do Festival Internacional de Cinema "Nueva Mirada" para
Infância e Juventude. Sesc Ler (sessões às 16h. Entrada franca).
Praça CEU/BTN 1 (sessões às 15h).

ARTES VISUAIS
ESPAÇO ARTE
Difundir e ampliar o acesso à produção artística contemporânea através de
exposições com artistas locais e regionais. | Feira de Santana (Tomba).
DDe 1º a 30/11 , das 8h às 19h, segunda a sexta, e das 9h às 16h, sábado
e domingo – Exposição “O Nordeste em Sonho de Tonho da Bahia”, que
reune composições e cenários cotidianos que expressam visualmente a
coexistência de ícones urbanos e rurais, através de 20 quadros em
variadas dimensões, na técnica acrílica sobre tela.| Salvador (Teatro Sesc
Casa do Comércio). De 1º a 19/11, seg a qui, 9h às 17h, e sex a dom, 14h
às 21h – Exposição “Na Vida, na Arte, Sou Porta-Estandarte”, da artista
plástica Mônica San Galo. O trabalho se caracteriza principalmente pelo
uso efusivo das cores e pelos vários elementos que reportam à sua
infância de menina do interior. Quermesses, procissões, festas de largo e
recorrentes anjos e flores. | Salvador (Rua Chile). Até 9/11, das 9h às 17h
– Exposição “Xilogravura: Brinquedos de crianças”, com obras da artista
Safira Natieley; e de 14/11 a 14/ 12, das 9h às 17h – Exposição “Arte de
Rua”, pinturas em grafites e aerografia em tela do artista plástico Rafael
Nascimento dos Santos. | Vitória da Conquista. De 1º/11 a 31/12, 8h às
20h (seg a sex), e de 8h40 às 16h30 (sáb e dom) - "Retrato da Cafeicultura
Brasileira" da Artista Plástica Valéria Vidigal.

DANÇA
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. Segunda, quarta e sexta-feira, das 17h às 21h. | Salvador
(Aquidabã). Terça e quinta-feira, às 9h30, 10h50, 16h, 16h55, 17h50 e
19h10. Requisito: a partir de 15 anos. Mensalidade: R$25 (Cartão
Sesc). Para os demais públicos, consultar tabela de preços.
ESTILOS DE DANÇA
Cursos que visam o trabalho corporal para desenvolver a
expressividade, a criatividade, a orientação espaço temporal, esquema
corporal, equilíbrio, ritmo, além de estimular a socialização.
Mensalidade (Cartão Sesc): R$20 (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+). |
Salvador (Nazaré). Contemporânea para Mulheres*: seg e qua, às
9h30 (18 anos). Salão* – seg e qua, às 10h30 (15 anos+). (*)
Necessário atestado médico.
MOSTRA DE SOLOS DA ESCOLA DE DANÇA DA FUNCEB
A turma Aquarela do Curso Técnico Profissional em Dança da Fundação
Cultural do Estado da Bahia apresenta 8 solos com os alunos Camila
Reis (Quarto em dores), Dália Helena (Prumo), Gabriela Brito (Poetry),
Leandro Matos (Pisa Pólvora), Natália Carvalho (Atavisma), Rafa Souza
(Eu... Luto), Rafa Ruvenal (Radiola) e Raquel Rocha (Vida) sob a
coordenação da professora Lenine Guevara. | Salvador (teatro
Sesc-Senac Pelourinho). Dia 3/11, às 19h30. Entrada franca.
Classificação: livre.
FESTIVAL DE FLAMENCO E CULTURA IBÉRICA
O espetáculo da bailarina carioca Eliane Carvalho traz para a cena o
encontro dos três pilares da Arte Flamenca, o cante, o baile e a guitarra
de forma que cada um desses pilares seja evidenciado em sua
singularidade. Nesse trabalho serão propostos diferentes encontros
desses elementos dentro da cena flamenca tradicional. A escolha do
repertório, bem como as propostas do jogo cênico, buscam revelar as
múltiplas possibilidades que essa arte revela. O Festival pretende
aproximar o flamenco e a cultura ibérica da população brasileira
promovendo um intenso intercâmbio cultural. Com uma programação
composta por espetáculos, workshops, residências artísticas, jam
ibérica e o Flamenco Social, que leva apresentações didáticas para a
rede de bibliotecas comunitárias de Salvador. | Salvador (Teatro
Sesc-Senac Pelourinho). Dia 16/11, às 20h. Ingressos: R$20, R$16
(Cartão Sesc válido) e R$10 (meia). Classificação: livre.

CAETANEAR EM POEMAS
O Grupo de Dança Juntos e Misturados (BA) propõe dançar poemas de
autores brasileiros levando a uma perspectiva interpretativa diferente e
fazer uma homenagem a arte do compositor Caetano Veloso nas vozes
de grandes intérpretes. Direção de Melania Adan. | Salvador (Teatro
Sesc-Senac Pelourinho). Dia 30/11, às 20h. Ingressos: R$30, R$24
(Cartão Sesc válido) e R$15 (meia). Classificação: livre.

LITERATURA

Projeto nacional que promove diferentes ações da cadeia da
literatura, desde a formação de leitores e divulgação de novos
autores até a valorização das obras de escritores brasileiros e formas
de produção e fruição literária, reúne 91 artistas, escritores e poetas
para a realização de bate-papos, oficinas literárias e apresentações
poéticas. O projeto é composto por três Circuitos: Autores, voltado
para a valorização e divulgação de autores nas diferentes
comunidades literárias; Oralidades, para contadores de histórias,
saraus e apresentações que mesclam poesia com outras
manifestações artísticas; e Criação Literária, que será composto por
oficinas variadas, com o objetivo de exercitar a prática da escrita nas
suas diferentes manifestações e também criar leitores com maior
bagagem. Público-alvo: jovens, pais, educadores e universitários.
CRIAÇÃO LITERÁRIA
“Que história conta a sua história?”
A oficina – ministrada pela escritora, editora e professora de
literatura Flávia Péret - tem como objetivo estimular a produção de
narrativas pessoais e singulares forma ativa, poética e lúdica. Os
participantes serão estimulados a escrever textos narrativos e
ficcionais – nos mais diversos gêneros – a partir das próprias
memórias e das suas respectivas histórias de vida. | Salvador
(Teatro Sesc-Senac Pelourinho). De 5 a 9/11, das 14h às 17h.
Inscrição gratuita.
“O conto e outras narrativas curtas”
A oficina oferecerá um panorama sobre elementos que envolvem a
criação literária, com foco em aspectos técnicos e estilísticos
presentes no processo criativo. Tendo por base a leitura de contos e
textos teóricos de autores clássicos e modernos, bem como
exercícios, exposições e debate com os participantes, os encontros
permitirão uma maior compreensão acerca das motivações e
dilemas enfrentados pelos escritores. Ministrada pelo filósofo, doutor
em Literatura Brasileira e escritor Ovídio Poli Junior (SP).
Público-alvo: estudantes, escritores, professores, educadores e
demais interessados em literatura. | Paulo Afonso (Biblioteca
Pública Municipal – Chesf). De 13 a 16/11, das 9h às 12h. Inscrição:
R$10 (valor único). | Salvador. De 19 a 23/11, das 14h às 18h.
Inscrição: R$10 (valor único).
CIRCUITO ORALIDADES
“Poesia negra e LGBTQI+”
Apresentação da poeta e educadora social Nívea Sabino (MG). |
Paulo Afonso (Sesc Ler). Dia 27/11, às 14h e 19h. Entrada franca. |
Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 29/11, às 10h e 15h.
| Santo Antônio de Jesus (Sesc). Dia 1º/12, às 18h. Entrada franca.

LAZER
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
MODALIDADES
A excelente infraestrutura e profissionais especializados para a prática 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.

Barreiras

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).

Santo
Antônio
de Jesus

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).

Vitória da
Conquista

Musculação (15 anos +) Karatê-Dô Tradicional (5 anos +)
Futsal (7 anos +). Ginástica (a partir de 14 anos).

Salvador
(Piatã)

Ginástica (15 anos +) Yoga (16 anos +).

Jequié

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

Feira
(Kalilândia)

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

Feira
(Tomba)

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

Salvador
(Aquidabã)

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+).

Salvador
(Rua Chile)

Ginástica (15 anos +) Yoga (16 anos +).

Salvador
(Nazaré)
Porto
Seguro

Yoga (16 anos +).
Natação (5 anos +) Hidroginástica (14 anos +) Musculação
(15 anos +) Ginástica (15 anos +) Voleibol (9 anos +) Futsal
(8 anos +) Treinamento Funcional (15 anos +).

YOGA
Equilíbrio, melhor saúde física e emocional. 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 do futebol para crianças de 7 a 9 anos (ter
e qui, às 14h30) e de 10 a 12 anos (qua e sex, às 9h). | Salvador (Piatã).
Inscrição na Central de Atendimento da Unidade, ter a dom, das 8h às
15h30. Apresentar atestado médico. Vagas limitadas. Mensalidade (Cartão
Sesc): R$18,70 Para os demais públicos, consultar tabela de preços. (*)
Oferecido através do Programa de Comprometimento e Gratuidade.
ESPORTE É NO SESC!
Evento de caráter competitivo na modalidade Futsal para crianças e adultos,
com o objetivo de disseminar a prática esportiva. | Jequié. 9h às 13h.
Inscrições: R$3(Cartão Sesc). Demais públicos, consultar tabela de preços.

CLUBE SESC DE XADREZ E TÊNIS DE MESA
O Sesc oferece, gratuitamente, a oportunidade aos interessados em Xadrez
(a partir de 7 anos) e Tênis de Mesa (a partir de 9 anos) em aprender a
técnica e regras destas modalidades, através de orientações, dicas, exibição
de vídeos, bate-papo e troca de experiência. | Barreiras. De 3 a 24/11,
sábados, das 15h às 17h. Vagas limitadas. Informações: 3613-4220 ou
esportebarreiras@sescbahia.com.br
CIRCUITO “S” DE NATAÇÃO
Competição festiva da modalidade natação envolvendo os alunos do
Sesc, Escolas, Clubes e Academias convidadas. | Feira de Santana. Dia
10/11, das 7h30 às 12h. Informações – feiraesporte@sescbahia.com.br
COPA SESC DE KARATÊ DÔ TRADICIONAL
Competição que reúne karatecas da cidade em disputa de katá e kumitê.
O evento privilegia a participação de crianças e adolescentes, e visa
promover o intercâmbio entre as diversas escolas da cidade. | Feira de
Santana. Dia 18/11, das 8h45 às 13h.

O Sesc, com o apoio da Rede Bahia, através do Jornal da Manhã,
realiza o maior circuito de corrida, com percursos de 5km (14 anos
+) e 10km (18 anos +) para corrida, e 3km para caminhada (faixa
etária livre).
Vitória da Conquista. (Av. Olívia Flores - Boulevard Shopping). Dia
18/11, com concentração a partir das 6h30 e largada às 7h.
Inf.: (77) 3426-3131 ou conquistaesporte@sescbahia.com.br
Juazeiro. (Av. Carmela Dutra - Praça Santiago Maior). Dia 25/11,
com concentração a partir das 6h30 e largada às 7h.
Inf.: (75) 3281-6221ou aaraujo@sescbahia.com.br
Fases para confirmar a participação:
1) Preenchimento do cadastro no site www.sescbahia.com.br, até
completar o limite de participantes: Vitória da Conquista (1500) e
Juazeiro (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 em: Vitória da Conquista – Unidade do Sesc (Av. do
Anel do Contorno Rodoviário s/n - Bairro Ibirapuera) ou na
Academia do Sesc (Av. Frei Benjamim, 2008 - B, Bairro Brasil) a
partir de 5/11 em horário comercial; Juazeiro – Sindilojas (Rua
Marechal Floriano Peixoto, nº 106, Centro) nos dias 22 e 23/11, das
8h às 19h. Os alimentos arrecadados serão entregues às
Instituições sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.
3) Retirada do kit atleta (sacola com camiseta e número de
participação): Vitória da Conquista – Academia do Sesc (Av. Frei
Benjamin, 2008 – Brasil) de 7 a 9/11, das 9h às 18h. Juazeiro –
Sindilojas (Rua Marechal Floriano Peixoto, 106, Centro) nos dias 22
e 23/11, das 8h às 19h.
Próximas etapas de 2018 (sujeito a alterações):
02/12 - Porto Seguro
09/12 - Itaparica

RECREAÇÃO
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
O Serviço Social do Comércio promove atividades recreativas e esportivas
para alunos de 11 a 18 anos da Rede Pública e Particular de Ensino que
participarão de Aulão de Ritmos e Hidroginástica, Gincana Esportiva,
Jogos de Futebol Society e de Salão. A Escola deverá agendar através do
e-mail barreirasesporte@sescbahia.com.br, e enviar a lista de alunos e de
professores acompanhantes (um professor para cada 15 alunos).
Inscrição por aluno: R$8. (isenção de taxa para escolas públicas). |
Barreiras. Sábados, 9h às 12h. Mais Informações: 3613-4220, em horário
comercial, ou barreirasesporte@sescbahia.com.br.
VEM BRINCAR NO SESC
O Serviço Social do Comércio realiza atividades recreativas e culturais
voltadas para as diferentes faixas etárias, com jogos, brincadeiras,
oficinas, exibição de filmes, dentre outras atrações. | Paulo Afonso. Dia
24/11, das 15h às 18h. Entrada franca.
RÉVEILLON “CICLO DAS ÁGUAS”
Celebre a vida, renove as forças e a esperança com luz, cor, alegria e tudo
o que você precisa para ter um ano novo maravilhoso: excelente
infraestrutura, ótima localização, em frente à praia, com todo o conforto e
em meio a umas das mais belas paisagens naturais de Salvador, serviço
de buffet & bebidas, animação de DJ, show pirotécnico e musical.|
Salvador (Piatã). Dia 31/12, das 22h às 4h. Ingressos individuais* (lugar
na mesa de 8 lugares, com buffet livre e bebidas inclusas, além de 2
garrafas de espumante por mesa na hora da virada). Trabalhador do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e seus dependentes, deverá
apresentar Cartão Sesc atualizado. (*) Vagas limitadas. Vendas a partir de
1º de julho. Mais informações: (71) 3367-8512/8520 ou
social_piata@sescbahia.com.br
DIA DO COMERCIÁRIO
O Sesc promove uma grande festa em homenagem aos trabalhadores com
atividades recreativas, esportivas e culturais, a exemplo de torneio
esportivo, estande de Saúde e Serviços, oficinas, sorteio de brindes e show
musical. Acesso mediante Cartão Sesc válido. | Barreiras. Dia 25/11, das
12h às 17h. | Vitória da Conquista. Dia 15/11, das 10h às 16h.
DOMINGO DE TODOS OS RITMOS
Um domingo festivo, com musicas dos mais variados ritmos para
comemorar o Dia do Músico (22) e atividades recreativas, como: gincana
musical, show de calouros “Qual é a música?”. | Vitória da Conquista.
Dia 18/11, das 10h às 16h.

SAÚDE
SAÚDE BUCAL
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Promoção, proteção e recuperação da saúde bucal de comerciários e
dependentes a partir de 3 anos, através de clínicas odontológicas,
geral e especializada, e de atendimentos de emergência, além de
orientar e conscientizar a clientela sobre a importância da saúde bucal.
O serviço é subsidiado pelo Sesc e os valores são acessíveis.
Capital (Centro de Atividades Nazaré) e Interior (Centros de
Atividades de Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Porto
Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista).
Atendimento: seg a sex, 7h30 às 20h30, e sáb, 8h às 12h.

• Unidade Móvel OdontoSesc 1
Irará | até 21/01/2019 na Praça Alberto Nogueira (Praça da Barra),
segunda – 13h às 17h, terça a quinta – 8h às 17h, e sexta – 8h às 12h.
• Unidade Móvel OdontoSesc 2
Simões Filho | até 11/03/2019 na na Rua Marechal Hermes, Bairro Ponto
Parada (Praça ao lado da Delegacia 22ª Companhia da Polícia Militar),
segunda a sexta – 9h às 12h, 13h às 16h.

NUTRIÇÃO
REFEIÇÕES / LANCHES
As refeições são produzidas com elevado controle de qualidade, com vistas
à melhoria da qualidade do padrão nutricional dos indivíduos, através da
oferta de uma alimentação saudável e de ações educativas permanentes.
Preços acessíveis. Restaurantes em Salvador: Comércio - Rua Torquato
Bahia, 3, 1º andar; Nazaré - Rua Joana Angélica, 1.549; e Piatã - Av Otávio
Mangabeira, s/n. O atendimento é das 11h às 14h. Nos Centros de
Atividades do Interior o Sesc dispõe de lanchonetes.

CUIDADOS TERAPÊUTICOS

A Unidade Móvel realiza exames “gratuitos” para prevenção do câncer
de mama (mulheres entre 50 e 69 anos) e colo de útero (mulheres
entre 25 e 64 anos), além de ações educativas para a promoção da
saúde. Para o atendimento de qualquer um dos exames é necessário o
agendamento prévio. A Unidade atenderá a população de Boa Vista do
Tupim na Praça Artemizia Ferreira Amorim, Centro, até 5/11, segunda,
das 13h às 17h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, exceto nos
dias destinados ao deslocamento da equipe. Procurar Posto de Saúde
para agendar os exames que serão disponibilizados: 928 mamografias
e 1.040 preventivos – Papanicolau, além das ações de educação em
saúde em escolas e Instituições locais. Informação: (71) 3273-8773
ou saudedamulher@sescbahia.com.br.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SAÚDE EM PAUTA
Conjunto de práticas de apoio à difusão de
conhecimentos para a adoção de hábitos pautados
na promoção da saúde e melhoria da qualidade de
vida, com exposições monitoradas, roda de conversa
e distribuição de folhetos educativos. Salvador
(Aquidabã). Dia 6/11, 8h30 às 11h30 – Roda de
Conversa sobre a Campanha Novembro Azul Conscientização sobre o Câncer de Próstata; e dia
12/11, 8h30 às 11h30 - Atividade Lúdica Terapêutica
para rir, com a terapeuta Sebastiana Araújo. |
Salvador (Rua Chile). Dia 22/11, às 14h30 – Roda
de conversa sobre a saúde do homem. | Salvador
(Comércio). De 1º a 30/11, das 11h às 14h –
Campanha Novembro Azul. | Salvador (Nazaré).
Dia 9/11, às 11h30 – Exposição mediada sobre
Osteoporose; e dia 28/11, às 11h30 – exposição
mediada “A saúde Oral do Homem e Quimioterapia”.
15° FEIRA DE SAÚDE BUCAL
Palestras, exibição de curtas (Odontocine) e diversas atividades
educativas alusivas a saúde da cavidade oral para alunos da Rede Pública
e Privada de Ensino e alunos do Sesc, com distribuição orientada de kits
odontológicos e aplicação de flúor no escovódromo. | Jequié. Dias 28, 29
e 30/11, 8h às 12h e 13h às 16h.

ASSISTÊNCIA
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
SESC + EMPRESA
Através de parceria, o Sesc oferece aos funcionários das empresas do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo a oportunidade de acesso à
Cultura, Lazer, Educação, Saúde e, principalmente, a Cidadania no próprio
local de trabalho. | Santo Antônio de Jesus, Salvador (Nazaré) e Vitória
da Conquista.
CURSOS ADAPTADOS PARA 3ª IDADE
Momentos de integração e crescimento pessoal para clientela com 60
anos+, através de atividades do Trabalho Social com Grupos de Idosos.
Terapia do Corpo - 3ª e 5ª-feira, 7h e 8h. Valor: R$20. Dança de Salão - 3ª
e 5ª-feira, 9h, 10h e 11h. Valor: (R$20). Dança Afro - 2ª e 4ª-feira, 14h e
15h. Valor: (R$20). Canto Coral - 2ª e 5ª-feira, 8h às 9h40. Valor: (R$20).
Prática de Conjunto Instrumental (flauta e violão) - 3ª feira, 8h às 9h40.
Valor: (R$20). Violão - 2ª e 5ª- feira, 9h50 às 11h30. Valor: (R$20). Canto
Coral Inicial - 3ª-feira, 9h50 às 11h30. Valor: (R$20). Teatro - 2ª e 4ª-feira,
9h30 às 11h30. Valor: (R$20). Pintura em Tela (Iniciante) – 5ª-feira, 8h30
às 11h30. Valor: R$35,00 (Cartão Sesc e integrantes do Grupo Fonte de
Vida). | Salvador (Rua Chile). Vagas remanescentes!
GRUPOS DE IDOSOS
As ações do Trabalho Social com Grupos de Idosos do Sesc têm o objetivo
de estimular o desenvolvimento individual e coletivo do idoso na
sociedade, promover sua autoestima e integração em diferentes
ambientes e reconstruir sua autonomia por meio de cursos, esportes e
atividades. | Feira de Santana. Reuniões às quartas-feiras, das 14h às
17h. | Santo Antônio de Jesus. Quartas, das 9h às 18h – Encontro para
formação de grupo.
CURSO LIVRE PARA 3ª IDADE
Aproveite o seu tempo livre em momentos de integração e crescimento
pessoal. Dança de Salão: 2ª-feira, das 14h às 16h. Artesanato: 3ª-feira,
das 14h às 16h. Teatro: 5ª-feira, das 14h às 16h. | Feira de Santana.
REUNIÃO DE CONVIVÊNCIA
Por meio de ações socioculturais e educativas, voltadas ao cidadão acima
de 60 anos, é SESC Conquista promover atividades de sociabilização,
reflexão sobre o envelhecimento, o desenvolvimento de novas habilidades
e a valorização e a inclusão do cidadão idoso, através do Trabalho com o
Grupo Sempre Viva que promove atividades diversificadas como:
Reuniões de convivência , palestras, debates, atividades culturais,
dinâmicas de grupo, entre outras atividades, como oficinas, cursos,
atividades esportivas, seminários, eventos, passeios, sempre atendendo
às necessidades da clientela. | Vitória da Conquista. Dia 1º/11, às 15h.
NATAL DE TODOS, NATAL POR TODOS, NATAL COM TODOS!
Momento de confraternização com celebração natalina, apresentação do
presépio e coral, seguido de show musical Paulo Humildes. | Salvador
(Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 15/12, das 17h às. Ingressos no valor
R$5 (Individual) a venda na Tesouraria do Sesc Rua Chile a partir 13/11.
25º CONCURSO NO MUNDO DA FANTASIA
O Sesc promove há 25 anos o desfile de trajes elaborados por
integrantes do Grupo Fonte de Vida que são confeccionados com
materiais reutilizáveis, quinquilharias e sucatas. Este projeto tem o
objetivo de promover a Educação Ambiental, a criatividade,
psicomotricidade, integração social, elevar a autoestima e possibilitar
que o idoso atue de forma ativa e participativa na sociedade. Atração:
Magno Santé. | Salvador (Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia
17/11, a partir das 18h. Troca de 1kg de alimento estocável por um
ingresso antecipadamente no Sesc Rua Chile e, no dia do evento, no
Teatro Sesc-Senac Pelourinho.
6º ENCONTRO DO IDOSO ATIVO
O Serviço Social do Comércio promove mais uma edição do Encontro do

Idoso Ativo com palestras, oficinas, atividades recreativas, apresentação
musical, apresentações culturais e Cine Sesc. | Santo Antônio de Jesus.
Dia 21/11, das 8h às 15h. Informações: 3162-1718.

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
SESC COMUNIDADE
Atividades gratuitas voltadas para a integração e desenvolvimento da
comunidade, através de reuniões, atividades recreativas e esportivas,
campanhas, feiras, exposições, cursos, encontros, palestras, orientações
em grupo, apresentações artísticas e roda de conversas sobre os
diversos temas. | Vitória da Conquista (Urbis 6). Em outubro, das 8h às
10h – Inscrições para formação de Núcleo Comunitário e de 9h às 16h arrecadação de agasalho; de 4 a 25/10, das 14h às 17h – oficinas de
artesanato e arrecadação de agasalho. | Santo Antônio de Jesus
(Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida – ETAPAS I, II e III).
Setembro e outubro. Informações: 3162-1700.

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL
ENCONTRO ANUAL DE DOADORES E INSTITUIÇÕES SOCIAIS DO
PROGRAMA MESA BRASIL SESC
Momento de confraternização entre parceiros doadores de alimentos e
serviços, instituições sociais cadastradas e convidados, além da prestação
de contas das ações realizadas no ano de 2018 - quantidades de quilos de
alimentos arrecadados/transportados e refeições complementadas. |
Salvador. Dia 19/11, às 15h. | Feira de Santana. Dia 25/11, às 8h.
A equipe do Mesa Brasil, em
parceria com empresas e órgãos
públicos, realiza ações voltadas à
saúde, autoestima e cidadania.
|Feira de Santana (Ceasa). Dia
13/11, das 9h às 11h30 - Exposição
monitorada. | Vitória da Conquista
(Ceasa). Dia 14/11, das 9h às 11h Informações sobre combate a
dengue, chikungunya e zika vírus,
tarifa social, acuidade visual.

Vitória da Conquista:
Dia 5/11, às 14h – Palestra “Avaliação e planejamento das ações
educativas de 2018”.
Feira de Santana:
Dia 7/11, 9h – “Alimentação e Cultura”; Dia 20/11, às 09h –
“Avaliação e Planejamento das Ações Educativas”.
Jequié:
Dia 1º a 30/11 - Orientações sobre câncer de próstata, distribuição
orientada do laço azul, informativos com dicas de saúde do homem
durante todo o mês.

O Sesc realiza curso de customização de fardamento para
representantes de instituições atendidas pelo Programa Mesa Brasil.
| Salvador (Mesa Brasil). ). Dias 7, 14 e 28/11 das 8h30 às 11h30 e
das 13h30 às 16h30. | Feira de Santana. Dias 9 e 22/11, 14h às
17h - Encontro Tecendo a Rede.

DAY USE - Aproveite para conhecer as dependências e usufruir dos
serviços e atividades do Hotel. São disponibilizados 60 Ingressos por
dia para acesso às áreas sociais, das 10h às 18h. Valor: R$40 Cartão Sesc (atualizado). Para os demais públicos consultar tabela.
Mais informações: (71) 3631-8300.
TEMPORADA 2019 - O Grande Hotel Sesc Itaparica está com
inscrições abertas de hospedagem para a temporada 2019. Conheça
as acomodações e ambientes variados onde o lazer e a tranquilidade
predominam, cercado de atrativos naturais e belas praias de águas
calmas e mornas. Menção no Traveler's Choice 2017, da Trip Advisor,
com um dos melhores hotéis do Brasil na categoria “Acomodação,
Recreação e Restaurante”.

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. Piatão - Salvador
Reservas: (71) 3367-8511 / 33 / 34 | reserva@sescbahia.com.br

GASTRONOMIA - O Restaurante Maria Felipa abre diariamente para o
público externo usufruir da qualidade do atendimento e da prestação
de um ótimo serviço de café da manhã, almoço e jantar, com preços
acessíveis. Aos sábados, o restaurante oferece em seu cardápio uma
feijoada completa com opções de degustação no menu de entrada.

Reveillon

Grande Hotel Sesc Itaparica

Para celebrar o Ano Novo, o Sesc promove no Grande Hotel
Itaparica uma festa com muita energia e alegria na qual você
é convidado a passar um momento único na chegada de
2019, com serviço de buffet & bebidas, animação de DJ,
show pirotécnico e musical. Para participar da festa, serão
disponibilizados 100 ingressos individuais que dá direito a
um lugar em mesa composta de 4, 6 ou 8 lugares, com
direito a buffet e bebidas (água, refrigerante, Whisky, cerveja
e espumante).
O ingresso poderá ser pago via boleto (à vista) ou em até 4
vezes sem juros no cartão de crédito (direto Hotel) até 30
dias antes da Festa, e retirado na Unidade até o dia
30/12/2018, mediante apresentação de documento pessoal
(usuário) e Cartão Sesc atualizado (Trabalhador do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependente),
bem como apresentação do comprovante de pagamento.

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

Celebre a vida, renove as forças e a esperança com luz,
cor, alegria e tudo o que você precisa para ter um ano
novo maravilhoso: excelente infraestrutura, ótima
localização, em frente à praia, com todo o conforto e em
meio a umas das mais belas paisagens naturais de
Salvador, serviço de buffet & bebidas, animação de DJ,
show pirotécnico e musical.
Ingressos individuais* (lugar na mesa de 8 lugares, com
buffet livre e bebidas inclusas, além de 2 garrafas de
espumante por mesa na hora da virada). Trabalhador do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e seus
dependentes, deverá apresentar Cartão Sesc atualizado.
(*) Vagas limitadas.

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

Sesc apresenta

SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO JOSEFENSE
SESC BARREIRAS

8.novembro às 20h
SESC JEQUIÉ

10.novembro às 15h
SESC SANTO
ANTÔNIO DE JESUS

11.novembro às 16h

ENTRADA FRANCA

SESC FEIRA DE SANTANA
(TOMBA)

12.novembro às 19h
PAULO AFONSO

14.nov às 19h
SESC LER

15.nov às 19h
ESPAÇO CULTURAL RASO DA CATARINA

sesc.com.br/sonorabrasil

SC

Conheça a Rede Sesc de Hospedagem
nos melhores

destinos do Brasil

Acesse do computador,
tablet ou smartphone:

viajepelobrasil.sesc.com.br

