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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. Inscrições abertas! 
Informações: 3254-3911.

LÍNGUA ESPANHOLA*
Mini-curso básico de Espanhol com noções de fala e escrita do 2º idioma 
mais falado no mundo. | Salvador (Rua Chile). De 5/09 a 31/10, 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 (Colégio Paulo VI). Dia 28/09, às 8h10 e 14h10. | 
Feira de Santana (Tomba). Dia 13/09, às 15h.

(*) 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. 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.

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. Bolos, tortas, doces e 
salgados – 4 a 25/09, 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.

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.

CONFECÇÃO DE BIJOUTERIA
Com o objetivo de valorizar as diversas manifestações culturais, o Sesc 
realiza oficina gratuita que oferece a oportunidade para o desenvolvimento 
de habilidades em diversas modalidades. | Salvador (Centro de Formação 
Artesanal). Dia 19/09, das 13h30 e 16h30 – Brinco e Pulseira de 
polietileno. Requisito: 14 anos +. Vagas limitadas. Informações: 
3266-3791/3804 ou supervisaocfa@sescbahia.com.br.

ALMOFADAS*
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 11 a 24/09. Inf.: 3282-6377.

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL

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) – 10, 18 e 26/09 | Castelo 
Branco – 1ª Etapa (Igreja Lírio do Vale) – 3,11, 19 e 27/09 | Dom 
Avelar (Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira) – 
4,12 e 20/09 | Sete de Abril (Escola Municipal Afrânio Peixoto) – 5,13 
e 24/09 | Vila Canária (Colégio Estadual Filadélfia) – 6,17 e 25/09.
 
Unidade 2 Cabula 6 (Escola Elizabeth Chaves Veloso) – 10,18 e 26/09 
| Joanes do Lobato (Colégio Estadual Dr. Ailton Pinto de Andrade) – 
3,11, 19 e 27/09 | Mussurunga (Colégio Estadual Pinto de Aguiar) – 
4,12 e 20/09 | Periperi (Colégio Estadual de Praia Grande) – 5,13 e 
24/09 | Paripe (Colégio Estadual Barros Barreto) – 6,17 e 25/09.

FEIRA DA SÉ
Em sua 1ª edição, o projeto reunirá artesanato, gastronomia, moda, artes 
visuais e antiguidades. Serão cerca de 70 expositores, além de 
apresentações de artistas de rua, músicos e animadores infantis. Promovido 
pelo Instituto Antônio Carlos Magalhães de Ação, Cidadania e Memória 
(IACM), o evento tem o apoio do Sesc através do Centro de Formação 
Artesanal com oficina de arte em jornal,  exposição com vivências nas 
modalidades culturais, como cerâmica em torno, renda de bilro, renascença 
e tecelagem, além de exposição de artigos de lapidação, cabaça, etc. | 
Salvador (Praça da Sé). Dia 15/09, das 10h às 18h. Gratuito.



TEATRO

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. Para os demais públicos, 
consultar tabela de preços.

VANIA ABREU
Com a formação de voz, piano e violoncelo, a cantora reúne neste show 
quase todas as canções que falam de amor do seu repertório. Ao piano 
João Cristal e no violoncelo Ionan Daniel assinam os arranjos das 
músicas repletas de musicalidade brasileira e sabor “barroco”. A cantora 
afirma seu repertório de discos que mistura esses amores, autores 
consagrados e novos, com o desejo de que cada vez mais possamos 
sentir de novo e melhor. Classificação 12 anos. | Salvador (Teatro Sesc 
Casa do Comércio). Dias 1º e 2/09, às 20h. Ingressos: R$80, R$64 
(Cartão Sesc) e R$40 (meia).

• ANIMAL - Com a atriz Cyria Coentro, a peça 
traz uma reflexão irônica e bem humorada sobre 
o ensino, que precisa ser repensado e 
reformulado para voltar a interessar aos jovens, 
e também sobre a carreira de professor, 
enquanto agente de mudança e a sua 
importância para a sociedade. Dias 1º, 7 e 8/09.

• VULTOS - livre adaptação do texto de Brien Friel 
onde atores, Bertrand Duarte, Alethea Novaes e 
Lázaro Machado, interpretam um dos mais belos 
textos do teatro moderno sobre a Ética Humana, 
os mistérios da mente, as relações 
interpessoais, sanidade e loucura, universo 
masculino versus feminino. Dias: 12 a 15/09.

• COMO SE FOSSE UM CRIME - De um jeito bem 
brasileiro, entre quatro paredes e quase sempre em 
cima de uma cama, um homem e uma mulher 
vivem as dores e as delicias, o prazer e a culpa de 
não conseguirem resistir um ao outro. O texto é de  
Ângela Carneiro, escritora e tele roteirista, e no 
elenco os atores Luisa Proserpio e Edvard Passos. 
Dias: 21, 22, 28 e 29/09.

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). Dias 9 e 23/09, domingo, às 11h.

O BARÃO NAS ÁRVORES
O espetáculo narra as aventuras do garoto Cosme, um filho de nobres, que 
aos 12 anos de idade sobe numa árvore e jura nunca mais descer. Numa 
época em que era possível ir de um país a outro por cima das árvores, o 
espetáculo aborda temas como meio ambiente, cidadania, poder e amor, 
em um universo híbrido de música, teatro e contação de histórias. Autoria: 
Saulus Castro; direção: Guilherme Hunder: elenco: Marcos Lopes; 
Montagem: Coletivo Duo. Classificação livre. | Salvador (Arena Teatro 
Sesc Senac Pelourinho). De 1º a 29/09 (sábado), às 17h. Ingressos: 
R$20, R$16(Cartão Sesc) e R$10 (meia).

Apresentações que mostram a influência de 
diversas culturas na formação da música popular 
baiana e brasileira. | Salvador (Piatã). Dia 7/09, 
12h às 15h30, e domingos, 12h às 15h30. 

EU VOU TIRAR VOCÊ DESSE LUGAR – AS CANÇÕES DE ODAIR JOSÉ 
Espetáculo encenado pela companhia Criaturas Alaranjadas Núcleo de 
Criação Continuada (DF), com direção do baiano Sérgio Maggio, é um 
musical que mexe com o imaginário dos espectadores ao pôr em cena 
temas de um dos maiores ídolos da canção romântica e popular no Brasil 
(10 milhões de discos vendidos na década de 1970). A partir de um roteiro 
inédito e ficcional, 20 canções (de um repertório que beira 400 músicas) 
costuram uma narrativa não-biográfica, que teve roteiro musical 
supervisionado por Odair José. | Salvador (Teatro Sesc casa do 
Comércio). Dias 7, 8 e 9/09, às 120h. Ingressos: R$20 (inteira), R$16 
(Cartão Sesc) R$10 (meia). Classificação: 12 anos.

SESC ENCENA 
O projeto tem objetivo de promover ações nas modalidades teatro, dança 
e circo destinadas à difusão, fruição e preservação de expressões cênicas 
locais, visando o desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e 
público em geral. | Feira de Santana. Dia 13/09, às 16h. | Paulo Afonso 
(Espaço Cultural Raso da Catarina). Dia 14/09, das 18h às 21 – Oficina de 
malabares, acrobacia de solo e equilíbrio para iniciantes. Inscrições R$10. 
| Paulo Afonso (Sesc Ler). Dia 15 e 16/09, às 16h – espetáculo “Circo de 
Doisdo”; e dia 16/09, às 16h - Entrada franca.

CARIOCA EM “MÁS COMPANHIAS”
Um espetáculo rico, eletrizante, surpreendente, arrebatador e com garantia 
de boas gargalhadas, comandado pelo consagrado humorista Márvio 
Lucio, o Carioca. Classificação 16 anos. | Salvador (Teatro Sesc Casa do 
Comércio). Dia 16/09, às 18h. Ingressos: R$70, R$56 (Cartão Sesc) e 
R$35 (meia).

A LENDA DO UNICÓRNIO 
Encenado pela Cia. Condoreira de Teatro, o espetáculo conta a história de 
um mundo distante, chamado “Terra Encantada”, onde vivem  Elfos,  
Fadas e Unicórnios. Como em todo planeta harmonioso, essas lindas 
criaturas mágicas vivem felizes numa energia incrível de amor e amizade. 
Mas, como quase tudo na vida não permanece eternamente em equilíbrio, 

algo de terrível estava para acontecer. Classificação livre. | Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 29 e 30/09, às 17h. Ingressos: 
R$80, R$64 (Cartão Sesc) e R$40 (meia).

TRIGONOTEATRO
Trigonoteatro é um projeto de teatro de repertório, concebido e dirigido por 
Celso Nunes. Foi contemplado no Edital Setorial de Teatro e tem apoio 
financeiro do Governo do Estado. Celso Nunes mora e trabalha na Bahia há 
nove anos e é diretor, encenador e professor, vinculado a companhias e 
espetáculos marcantes desde os anos de 1970. Direção: Celso Nunes; 
realização: Sole Produções. Classificação 12 anos. | Salvador (Teatro 
Sesc-Senac Pelourinho). Sempre às 19h30. Ingressos: R$20, R$16 
(Cartão Sesc) e R$10 (meia). Os espetáculos apresentados serão:



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

SESC SONORIDADES 
O Sesc Sonoridades tem como objetivo difundir o trabalho de novos 
artistas/grupos baianos que desenvolvem uma proposta diferenciada no 
cenário local. Nesta primeira edição a temática será o samba e traz o Grupo 
Botequim, formado por músicos com grande vivência e pesquisa no 
universo do samba tradicional, que destaca-se na cena musical da cidade, 
atraindo sempre um grande público em suas rodas de samba. Classificação 
livre.  | Salvador (Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). De 4 a 25/09, 
às 20h. Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10. (meia).

CONCERTO ETHNO BAHIA
O repertório do concerto é o resultado de uma residência musical de nove 
dias com cerca de 30 músicos de vários países, com canções de tradição 
oral, musica popular, world e folck music. O projeto é parte da proposta 
internacional ‘Ethno World’ (Organização Internacional Jeunesses 
Musicales), que promove encontros e residências musicais em mais de 
20 países, contribuindo com o dialogo intercultural, a paz e a diversidade 
musical e social no mundo. Direção: Katharina Doring e outros. 
Classificação livre. | Salvador (Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). 
Dia 6/09, às 20h30. Ingressos: R$10, R$8 (Cartão Sesc) e R$5 (meia).

ODAIR JOSÉ 
Em turnê com seu mais novo show, o cantor apresenta um repertório 
com novidades e canções clássicas que marcaram sua carreira, a 
exemplo de: “Eu vou tirar você desse lugar”; “Cadê você”; “Uma vida só 
– Pare de tomar a pílula”; “A noite mais linda do mundo”; entre muitas 
outras canções. Com seu estilo genuinamente popular, Odair é um dos 
responsáveis por trazer o cotidiano do povo para dentro da música 
brasileira e suas canções abordam questões simples. Classificação 14 
anos. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 14 e 15/09, às 
21h. Ingressos: R$80, R$64 (Cartão Sesc) e R$40 (meia).

CONFRARIA DA MÚSICA 
Movimento musical idealizado pelos cantores e compositores Alex Góes, 
Álvaro Pinho, Eva Cavalcante e Rafa Chaves que, paralelamente a suas 
carreiras, compõem o front deste espetáculo. Uma banda base de quatro 
músicos acompanha a turma, que se reveza nos solos e nos vocais 
harmoniosos. Nesses quatro anos de existência, já dividiu o palco e teve 
como convidados artistas, como Margareth Menezes, Netinho, Tomate, 
Márcio Victor, Aline Rosa, entre outros. Classificação livre. | Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 11/09, às 21h. Ingressos: R$50, 
R$40 (Cartão Sesc) e R$25 (meia).

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 uma Reza Forte. 
Forte por todo o bem e para todo o mundo. Com repertório composto por 

canções que estão relacionadas ao tema, entre composições de artistas 
renomados e parcerias de Calazans e Saulo, o show inclui a inédita “Reza 
Forte” , que leva o nome do show e tem um parceiro especial: Ronaldo 
Bastos. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 12 e 13/09, às 
20h30. Ingressos: R$40, R$32 (Cartão Sesc) e R$20 (meia).

EMUS NO PALCO INDEPENDENTE
Projeto da Escola de Música da UFBA que tem por objetivo visibilizar as 
produções artísticas de novos instrumentistas e cantores baianos. Nesta 
edição realiza duas apresentações:
• Série “Pianistas” – concerto de pianistas da Escola, com os músicos: 
Miqueias Santos, Iago Almeida, Luã Almeida, Wellington Almeida, Maria 
Luisa Cardoso, Karina Maia, Bruno Maia, Yasmin Nery. Classificação livre.  
| Salvador (Foyer do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dias 14, 21 e 
28/09, às 18h. Gratuito. 
• Mistro – grupo que traz no seu repertório heranças da música feita na 
Bahia, renovada com as diversas influências musicais, como o Jazz, 
Fusion, a música de matriz africana, o pop, e a música erudita. | Salvador 
(Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho) Dias 27/09, às 20h. Ingressos: 
R$10, R$8 (Cartão Sesc) e R$5 (meia).

ISSO É COISA DA BAHIA 
Com 54 anos de carreira, o Quarteto em Cy retorna a Salvador com um 
repertório de grandes sucessos e canções que marcaram a sua trajetória, 
revivendo momentos e histórias que levarão o público a embarcar numa 
emocionante viagem musical. A formação atual com Cyva, Cynara, Sônia 
e Corina foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira, como melhor grupo 
vocal, ao lado de dois outros grupos, o MPB4 e o Tao do Trio. O show tem 
a participação de Roberto Mendes. Classificação livre. | Salvador (Teatro 
Sesc Casa do Comércio). Dias 21 e 22/09, às 20h30. Ingressos: R$120, 
R$96 (Cartão Sesc) e R$60 (meia).

CATEDRAL 30 ANOS E VOCÊ 
Comemorando 30 anos de carreira, a banda retorna a Salvador com o show 
que promete emocionar os catedráticos sensíveis de coração em todo o 
País. Classificação: 18 anos. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). 
Dia 26/09, às 21h. Ingressos: Plateia - R$120, R$96 (Cartão Sesc) e R$60 
(meia). Balcão - R$ 100, R$ 80 (Cartão Sesc) e R$ 50 (meia).

O projeto tem como objetivo aumentar o 
repertório simbólico, desenvolver novos olhares 
e ampliar a visão de mundo através do acesso 
as mais diversas obras audiovisuais de caráter 
artístico e cultural. | Jequié. De 12 a 14/09, com 
sessões às 9h e 14h - Curta Criança; de 19 a 
21/09, com sessões às 9h e 14h - Dores da 
Alma e do Corpo. 



Salvador (Nazaré). Segunda e quarta, com sessão às 9h; 
terça-feira, 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. Terça a 
domingo, com sessões 14h e 17h. | Porto Seguro (UFSB). Sexta, 
com sessão às 14h30 – Filmes do cinema brasileiro; Sábados, às 
14h30 – exibições e debates. | Salvador (Aquidabã). Sessões às 
10h, 13h e 15h. Dia 4/09 – A festa da menina morta (drama, 14 
anos); dia 5 e 18/09 - Aparecida o milgare (drama, 10 anos); dias 
11 e 17/09 - Divã (romance, 12 anos); dia 12/09 - Federal (drama, 
16 anos); dia 13/09 - Não se preocupe, nada vai dar certo 
(comédia, 12 anos). | Santo Antônio de Jesus. Dias 2 e 5/09, 
sessões às 9h30 e 14h30 – Abril e o mundo extraordinário (drama, 
12 anos); dias 15 e 16/09, sessões às 9h30 e 14h30 - O serviço de 
entregas da Kiki (drama, livre). | Paulo Afonso. Dia 1º/09, 16h – 
Não se preocupe, nada vai dar certo (comédia, 12 anos); Dia 15/09, 
16h – 31 minutos (animação, livre); dia 22/09, 16h – A passageira 
(drama, 14 anos); dia 29/09, 16h – Porco Rosso (animação, livre). 
Entrada franca. | Paulo Afonso (Praça CEU, BTN1). Dia 13/09, 15h 
– O grilo feliz e os insetos gigantes (animação, livre); dia 20/09, 15h 
– Não se preocupe, nada vai dar certo (comédia, 12 anos); dia 
27/09, 15h - Aparecida o milgare (drama, 10 anos).

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.

EXPOSIÇÃO “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. | Jequié. Até 
30/09, com visitação de ter a dom, das 9h às 16h. Para visitas mediadas, 
entrar em contato: 3525-7570.

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 21/09, 8h às 19h, segunda a sexta, e das 9h às 16h, sábado e 
domingo – Exposição “Feminino” da artista plástica Polyana Santiago, que 
retrata a figura feminina numa atmosfera de sonho e de fantasias, fazendo 
brotar imagens do inconsciente e dando a elas formas e contornos 
visíveis. | Vitória da Conquista. 1º a 30/09, segunda a sexta, das 8h às 
20h, e sábados e domingos, das 8h40 às 16h30 – Exposição “Animais”, 
do artista Cláudio Evangelista. | Salvador (Teatro Sesc Casa do 

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. 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.

DANÇA

LITERATURA
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). Dias 2 e 16/09, domingo, às 11h.

MONOTIPIA E LITERATURA
Oficina voltada para o público infantojuvenil com experimentações que 
mesclam literatura e monotipia,  gravura feita por desenho ou pintura sobre 
uma superfície lisa. | Jequié. Agendamento prévio por telefone: 3525-7570

SESC SARAU
O Sesc promove evento com diversas atividades culturais e de educação, 
como apresentações de dança, leitura de poemas, teatro, artes plásticas, 
oficinas, música e coreografias. A ação tem como proposta possibilitar 
que o participante se descubra como leitor, entrando em contato com 
poemas de diferentes estilos, de forma livre, lúdica e prazerosa. | Jequié. 
Dia 21/09, às 16h.

FLIF - FEIRA DO LIVRO DE FEIRA DE SANTANA 
Em parceria com diversos órgão públicos e privados do estado da Bahia, o 
Sesc, a UEFS e Arquidiocese de Feira de Santana promoverão mais uma 
edição do evento que traz para a população feirense exposição e 
comercialização de livros, lançamentos, contação de histórias, exibição de 
filmes, bate papos, oficinas, palestras, música, literatura, teatro, cordel, 
entre outras atrações. | Feira de Santana (Praça João Barbosa de 
Carvalho). De 25 a 30/09, das 8h às 21h.

Comércio). Até 29/09, seg a qui, 9h às 17h, e sex a dom, 14h às 21h – 
Exposição “Aquarelas”, do artista plástico Luiz Firmino Soares, conhecido 
como Luiz Neto que revela em suas obras a beleza e plasticidade das 
formas, quer figurativas, quer abstratas.  | Salvador (Centro de Formação 
Artesanal – Pelourinho). De 3 a 28/09, das 9h às 17h, seg a sex – 
Exposição “Poli`Arts” - peças produzidas por Arlete Santos a partir do 
polietileno que são descartados pelas indústrias. | Salvador (Rua Chile). 
De 3 a 28/09, das 8h às 17h30 – Exposição coletiva “10 anos de História 
da Arte”, com obras dos alunos do Curso de Pintura em Tela, coordenado 
pela instrutora de Artes Plásticas, Sandra Tavares. Salvador (Aquidabã) De 
10/09 a 29/11, 8h às 19h – Exposição “Por dentro da cor”, do artista 
Robson Poeta. | Santo Antônio de Jesus. De 1º a 8/09, das 9h às 16h, ter 
a dom – A exposição da artista Andressa Costa traz um hibridismo de 
técnicas e incorporação de elementos digitais às obras.

ARTE E GRAFISMO
Oficina e debate ministrados pela artista plástica Polyana Santiago que 
compartilhará as técnicas do seu colorido e traçado. | Feira de Santana 
(Tomba). Dia 28/09, às 9h e às 15h. Informações: 3622-1550.

VÍDEO COMENTADO
O Sesc promove exibição de “Budapeste”, baseado no livro de Chico 
Buarque e dirigido por Valter Carvalho. O filme conta a história do carioca 
José Costa, um escritor fantasma que, na volta de um congresso, visita 
Budapeste e se encanta pela cidade, e passa a alternar sua vida de casado 
no Brasil com a Hungria, onde vive novas experiências e descobertas. | 
Salvador (Rua Chile). Dia 21/09, às 14h30.

Entrada franca mediante apresentação Cartão Sesc atualizado.



Salvador (Nazaré). Segunda e quarta, com sessão às 9h; 
terça-feira, 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. Terça a 
domingo, com sessões 14h e 17h. | Porto Seguro (UFSB). Sexta, 
com sessão às 14h30 – Filmes do cinema brasileiro; Sábados, às 
14h30 – exibições e debates. | Salvador (Aquidabã). Sessões às 
10h, 13h e 15h. Dia 4/09 – A festa da menina morta (drama, 14 
anos); dia 5 e 18/09 - Aparecida o milgare (drama, 10 anos); dias 
11 e 17/09 - Divã (romance, 12 anos); dia 12/09 - Federal (drama, 
16 anos); dia 13/09 - Não se preocupe, nada vai dar certo 
(comédia, 12 anos). | Santo Antônio de Jesus. Dias 2 e 5/09, 
sessões às 9h30 e 14h30 – Abril e o mundo extraordinário (drama, 
12 anos); dias 15 e 16/09, sessões às 9h30 e 14h30 - O serviço de 
entregas da Kiki (drama, livre). | Paulo Afonso. Dia 1º/09, 16h – 
Não se preocupe, nada vai dar certo (comédia, 12 anos); Dia 15/09, 
16h – 31 minutos (animação, livre); dia 22/09, 16h – A passageira 
(drama, 14 anos); dia 29/09, 16h – Porco Rosso (animação, livre). 
Entrada franca. | Paulo Afonso (Praça CEU, BTN1). Dia 13/09, 15h 
– O grilo feliz e os insetos gigantes (animação, livre); dia 20/09, 15h 
– Não se preocupe, nada vai dar certo (comédia, 12 anos); dia 
27/09, 15h - Aparecida o milgare (drama, 10 anos).

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.

EXPOSIÇÃO “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. | Jequié. Até 
30/09, com visitação de ter a dom, das 9h às 16h. Para visitas mediadas, 
entrar em contato: 3525-7570.

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 21/09, 8h às 19h, segunda a sexta, e das 9h às 16h, sábado e 
domingo – Exposição “Feminino” da artista plástica Polyana Santiago, que 
retrata a figura feminina numa atmosfera de sonho e de fantasias, fazendo 
brotar imagens do inconsciente e dando a elas formas e contornos 
visíveis. | Vitória da Conquista. 1º a 30/09, segunda a sexta, das 8h às 
20h, e sábados e domingos, das 8h40 às 16h30 – Exposição “Animais”, 
do artista Cláudio Evangelista. | Salvador (Teatro Sesc Casa do 

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. 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.

DANÇA

LITERATURA
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). Dias 2 e 16/09, domingo, às 11h.

MONOTIPIA E LITERATURA
Oficina voltada para o público infantojuvenil com experimentações que 
mesclam literatura e monotipia,  gravura feita por desenho ou pintura sobre 
uma superfície lisa. | Jequié. Agendamento prévio por telefone: 3525-7570

SESC SARAU
O Sesc promove evento com diversas atividades culturais e de educação, 
como apresentações de dança, leitura de poemas, teatro, artes plásticas, 
oficinas, música e coreografias. A ação tem como proposta possibilitar 
que o participante se descubra como leitor, entrando em contato com 
poemas de diferentes estilos, de forma livre, lúdica e prazerosa. | Jequié. 
Dia 21/09, às 16h.

FLIF - FEIRA DO LIVRO DE FEIRA DE SANTANA 
Em parceria com diversos órgão públicos e privados do estado da Bahia, o 
Sesc, a UEFS e Arquidiocese de Feira de Santana promoverão mais uma 
edição do evento que traz para a população feirense exposição e 
comercialização de livros, lançamentos, contação de histórias, exibição de 
filmes, bate papos, oficinas, palestras, música, literatura, teatro, cordel, 
entre outras atrações. | Feira de Santana (Praça João Barbosa de 
Carvalho). De 25 a 30/09, das 8h às 21h.

Comércio). Até 29/09, seg a qui, 9h às 17h, e sex a dom, 14h às 21h – 
Exposição “Aquarelas”, do artista plástico Luiz Firmino Soares, conhecido 
como Luiz Neto que revela em suas obras a beleza e plasticidade das 
formas, quer figurativas, quer abstratas.  | Salvador (Centro de Formação 
Artesanal – Pelourinho). De 3 a 28/09, das 9h às 17h, seg a sex – 
Exposição “Poli`Arts” - peças produzidas por Arlete Santos a partir do 
polietileno que são descartados pelas indústrias. | Salvador (Rua Chile). 
De 3 a 28/09, das 8h às 17h30 – Exposição coletiva “10 anos de História 
da Arte”, com obras dos alunos do Curso de Pintura em Tela, coordenado 
pela instrutora de Artes Plásticas, Sandra Tavares. Salvador (Aquidabã) De 
10/09 a 29/11, 8h às 19h – Exposição “Por dentro da cor”, do artista 
Robson Poeta. | Santo Antônio de Jesus. De 1º a 8/09, das 9h às 16h, ter 
a dom – A exposição da artista Andressa Costa traz um hibridismo de 
técnicas e incorporação de elementos digitais às obras.

ARTE E GRAFISMO
Oficina e debate ministrados pela artista plástica Polyana Santiago que 
compartilhará as técnicas do seu colorido e traçado. | Feira de Santana 
(Tomba). Dia 28/09, às 9h e às 15h. Informações: 3622-1550.

VÍDEO COMENTADO
O Sesc promove exibição de “Budapeste”, baseado no livro de Chico 
Buarque e dirigido por Valter Carvalho. O filme conta a história do carioca 
José Costa, um escritor fantasma que, na volta de um congresso, visita 
Budapeste e se encanta pela cidade, e passa a alternar sua vida de casado 
no Brasil com a Hungria, onde vive novas experiências e descobertas. | 
Salvador (Rua Chile). Dia 21/09, às 14h30.

Entrada franca mediante apresentação Cartão Sesc atualizado.



Feira de Santana (Centro)
Dia 13/09, das 9h às 16h.

Salvador (Rua Chile) | Dia 13/09, às 11h
Apresentações artísticas com integrantes do 
Grupo Fonte de Vida.

Paulo Afonso | Dia 15/09, às 15h
Brincadeiras recreativas, jogos  
lúdicos/educativos , jogos eletrônicos, pintura 
facial, tenis de mesa, pebolim, oficnas 
educativas, cinesesc e apresentações artísticas.

Vitória da Conquista
Dia 16/09, das 10h às 15h.

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).

Etapa Jacobina (Avenida Centenário  - Centro de Abastecimento). Dia 
16/09, com concentração a partir das 6h30 e largada às 7h. 
Informações: (74) 3161-1201ou jacobina@sescbahia.com.br

Etapa Alagoinhas (Praça Rui Barbosa). Dia 23/09, com concentração 
a partir das 6h30 e largada às 7h . Informações: (75) 3403-5400 ou 
alagoinhas@sescbahia.com.br

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 Sesc Jacobina: Rua Antônio Manoel Alves de Mesquita, 
245 – Félix Tomaz, | Sesc Alagoinhas: Avenida Ayrton Senna da 
Silva, s/n - Alagoinhas Velha (rua de acesso ao Terminal Rodoviário) 
até o preenchimento total das vagas. Os alimentos arrecadados serão 
entregues às Instituições sociais cadastradas no Programa Mesa 
Brasil Sesc.
3) Jacobina: O kit atleta (sacola com camiseta e número de 
participação) deverá ser retirado na Sesc Jacobina, nos dias 13 e 
14/09,  das 08h às 12h e das 13h às 17h. | Alagoinhas: deverá ser 
retirado na unidade escolar do Sesc, nos dias 20 e 21/09, das 9h às 18h.

Cronograma das demais etapas para 2018 (sujeito a alterações):
21/10 - Camaçari
18/11 - Vitória da Conquista
25/11 - Juazeiro
02/12 - Porto Seguro
09/12 - Itaparica 

DOMINGO DE PRIMAVERA 
A primavera está chegando e para brindar esta estação o Sesc realizará 
um domingo com atividades recreativas,  esportivas e artísticas e show 
musical. | Vitória da Conquista. Dia 23/09, das 10h às 15h. 

QUERMESSE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Festejo do padroeiro da cidade, com jogos de salão, brinquedos, 
brincadeiras e espaço de leitura. | Paulo Afonso (Pátio da Igreja São 
Francisco de Assis). Dia 24/09 a 3/10, seg a sáb - 18h às 22h;  dom - 8 
às 12h e 18h às 22h. 

DIA DA INDEPENDÊNCIA 
O sesc promove uma programação especial para celebrar a data, com 
atividades de cultura, educação e lazer, como oficinas, sessões de cinema 
e recreação. | Feira de Santana (Centro). Dia 7/09, das 9h às 16h. 

No dia 13 de setembro o Serviço Social do 
Comércio celebra 72 anos de inclusão, bem-estar 
e transformação social! Para comemorar esta 
data especial, a programação das unidades do 
Sesc foi carinhosamente pensada para 
compartilhar bons momentos com clientes e 
parceiros, afinal, #TododiaédiadeSesc. 

Imagens que marcam a trajetória do Serviço 
Social do Comércio em 7 décadas de prestação 
de serviços que contribuem para o bem-estar 
social e a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, e de seus familiares, bem como para o 
aperfeiçoamento da coletividade.

Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio).
De 13 a 30/09, seg a qui, 9h às 17h, e sex 
a dom, 14h às 21h.

Exposição Sesc 72 anos

Atividades comemorativas



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

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. | Vitória da Conquista. Dia 1º/09, às 15h  – Reunião 
de Convivência do Grupo Sempre Viva.

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.

33 ANOS DO TRABALHO SOCIAL COM GRUPO DE IDOSOS 
Com o tema “Felicidade 100 idade”, o Sesc promove a celebração da 
palavra com os integrantes do Grupo Fonte de Vida em um momento de 
reflexão e comemoração pelos diversos projetos e ações realizadas para a 
socialização e valorização da pessoa idosa. | Salvador (Igreja de São 
Domingos de Gusmão). Dia 5/09, às 9h30.

BAILE DA PRIMAVERA
Festa dançante em comemoração a chegada da Primavera, com 
apresentação de Magno Santé. | Salvador (Nazaré). Dia 27/09, das 17h 
às 21h. Comercialização de ingresso: R$48 (Cartão Sesc), a partir do dia 
5/09 na tesouraria do Sesc Rua Chile.

INDEPENDÊNCIA: UM DEBATE PERMANENTE 
Palestra sobre o processo de independência do Brasil que se estende de 

ASSISTÊNCIA
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS

RESTAURANTES
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.

NUTRIÇÃO

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, de 28/08 a 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. 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. Salvador (Aquidabã). Dia 12/09, 7h30 às 11h – 
“Risoterapia”, com a enfermeira e educadora social Sebastiana Araújo – 
terapia alternativa que tem a risada como principal inibidor contra o 
estresse e outras condições.  | Salvador (Comércio). Dia 21/09, das 11h 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

• 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
Tapiramutá - até 04/10 na Praça João Amércio de Oliveira, Centro, segunda 
a sexta – 8h às 12h, 13h às 17h.

às 14h – Palestra “Cidadania e Direitos Humanos”. | Salvador (Rua Chile). 
Dia 13/09, às 10h – Bate papo “prevenção à osteoporose e osteopenia”; de 
25 a 27/09, às 10h - Roda de conversa com orientações sobre a campanha 
de valorização da vida (setembro amarelo). | Salvador (Piatã). Dia 12/09, 
9h às 12h – Ação de prevenção a osteoporose; dia 21/09, 9h às 12h – 
Campanha Setembro Verde: Doação de Órgãos | Salvador (Nazaré). Dia 
28/09, 11h30 às 13h30 – Exposição mediada “A importância da saúde 
oral”. Santo Antônio de Jesus. Dia 20/09, das 14h às 16h - Roda de 
conversa “Saúde e cuidados na adolescência,  promoção da saúde e a 
prevenção da violência”. Para agendar participação, entrar em contato: 
3162-1735 ou enfermeirasaj@sescbahia.com.br.

CONSULTANDO O ESPECIALISTA
Bate-papo sobre Saúde Auditiva com a fonoaudióloga Brunele Santiago. | 
Salvador (Rua Chile). Dia 13/09, às 14h30.



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 7/09, das 8h às 10h 
– Inscrições para formação de Núcleo Comunitário; de 6 a 27/09, 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.

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL

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 
18/09, das 9h às 11h30 - Exposição 
monitorada. | Salvador (Feira de 
São Joaquim). Dia 18/09, das 9h às 
12h - Avaliação Antropométrica e 
Orientação Nutricional, Aferição de 
PA e Teste de Glicemia.

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.

Vitória da Conquista:
Dia 3/09, 8h30 – Palestra “Organização e controle de estoque e 
almoxarifado”.

Feira de Santana:
Dia 12/09, 9h às 11h – Palestra “Higiene e Manipulação de 
Alimentos”; dia 27/09, 14h às 17h – Palestra “Prevenção e Combate 
a Violência contra Crianças e Adolescentes”.

Salvador (Aquidabã). Dia 25/09, 8h às 12h – Palestra “Atuação do 
Conselho Municipal do Idoso e Saúde do Idoso”. 

O Sesc realiza curso de customização de fardamento para 
representantes de instituições atendidas pelo Programa Mesa Brasil. 
| Salvador (Mesa Brasil). Dias 5, 12, 19 e 26/09, das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30. | Feira de Santana. Dias 13 e 24/09, 14h às 
16h - Encontro Tecendo a Rede.

1821 a 1825 e coloca em violenta oposição o Reino do Brasil e o Reino de 
Portugal. Com o historiador Marcos Dattoli. | Salvador (Rua Chile). Dia 
6/09, às 9h.

DESMITIFICANDO A CODECON
Bate-papo sobre os serviços prestados pela Coordenadoria de Proteção e 
Defesa do Consumidor. | Salvador (Rua Chile). Dia 11/09, às 14h30.

GRUPO DE ESTUDO SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO
Reuniões semanais com o objetivo de analisar a lei 10.741/2003. | 
Salvador (Rua Chile). Dias 12 e 19/09, das 9h30 às 11h30. 

ENCONTRO COM IDOSOS 
Para contribuir para a melhoria da qualidade de vida do idoso, no âmbito 
da promoção, prevenção e controle social da saúde, visando à ampliação 
da autonomia, dos conhecimentos e habilidades para o autocuidado. | 
Santo Antônio de Jesus. Dia 13/09, 9h às 11h. Informações: 3162-1735

SESC INTEGRAÇÃO 
Comemoração em homenagem aos 72 anos de criação do Sesc, 
congregando arte, dança & música com a participação dos Integrantes do 
Grupo Fonte de Vida. | Salvador (Rua Chile). Dia 13/09, às 11h.

SONS DA BAHIA
Ação sócio cultural que oportuniza artistas locais, com objetivo de 
resgatar os valores da música da Bahia. | Salvador (Rua Chile). Dia 
14/09, das 15h30 às 17h30. Atração: Paulo Humildes.

DO AUTO CUIDADO AO CUIDAR
Com a proposta de socializar informações importantes para a terceira 
idade, o Sesc promove uma ação educativa com atividades práticas e 
teóricas sobre as alterações  no processo de envelhecimento ativo, 
visando melhor qualidade de vida. | Salvador (Rua Chile). De 18/09 a 
27/11, terças-feiras, das 14h30 às 16h30. Inscrições gratuitas na 
recepção da Unidade a partir do dia 6/09. Vagas limitadas.

ENCONTRO DA 3ª IDADE: MATURIDADE EM MOVIMENTO
O Sesc promove encontro no Hotel Fazenda EcoVille, em Mata de São 
João, com o intuito de desenvolver o senso critico dos idosos enquanto 
cidadãos atuantes e participativos na sociedade. | Salvador Dia 20/09, 
com saída às 8h do Sesc Rua Chile e retorno às 16h. Valor: R$150, com 
almoço incluso. Comercialização a partir de 6/09 na tesouraria da 
Unidade. Vagas limitadas!

FLORINDO A VIDA
Sesc promove uma tarde festiva para comemorar a chegada da primavera 
com dinâmicas, apresentações de danças, coral, concurso de chapéu  e 
show musical. | Vitória da Conquista. Dia 21/09, às 15h

CULTURA POPULAR E DEVOÇÃO: SÃO COSME & DAMIÃO
Comemoração em Homenagem aos santos gêmeos, protetor das 
crianças, através da distribuição de doces e pipoca para visitantes, 
acompanhados por cantorias populares, conforme as tradições 
nordestinas. | Salvador (Rua Chile). Dia 27/09, às 11h.

FESTIVAL “GERAÇÕES DE TALENTO”
O Sesc promoverá a comunicação intergeracional, apresentando e 
revelando talentos nas diversas modalidades artísticas e culturais do 
âmbito familiar. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 10/10, às 
14h30. Interessados em se apresentar procurar o Sesc a partir de 6/09. 
Ingresso (R$2) na tesouraria da Unidade a partir de 6/09.

ENCONTRO DE ARTE, LAZER E CULTURA PARA A 3ª IDADE
Proporcionará vivências, oficinas, música, teatro, arte, dentre outras 
atividades. | Salvador (Piatã). De 24 a 30/09, em regime de 
hospedagem, com pacote (pensão completa) no valor de R$930,00 
(novecentos e trinta reais), em 10X sem juros, para dependentes de 
trabalhador do Comercio de Bens, Serviços e Turismo. Demais 
públicos, favor consultar. Inscrição e informações: 3324-4513/15.



SÃO PAULO E HOLAMBRA (SP)
(FESTA DAS FLORES)

| 16 a 22 de setembro

FLORIANÓPOLIS (SC)
| 8 a 14 de outubro

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA)
| 12 a 14 de outubro (Nª Senhora Aparecida) 

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.

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.

Informações: 71 3631-8316
ou eventositaparica@sescbahia.com.br

Centro de Lazer e Hospedagem de Piatã
31/12, das 22h às 4h.

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.

Informações: (71) 3367-8512/8520 ou social_piata@sescbahia.com.br





Confira regulamento completo no site: www.sescbahia.com.br


