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Há 72 anos o Sesc incentiva 

a transformação pela Educação 

e cultiva a semente do bem-estar social.

Criado e mantido pelos Empresários do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo.



O Serviço Social do Comércio é uma entidade de direito 
privado, criada e mantida pelo empresariado do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo nos termos do Decreto Lei nº 9.853, 
de 13 de Setembro de 1946 

São muitas as histórias que o Sesc tem para contar ao longo 
desses 72 anos. Os protagonistas são os milhares de 
brasileiros que descobriram o hábito da leitura nas 

bibliotecas; conseguiram um sorriso mais bonito nas unidades 
do OdontoSesc; se emocionaram nos teatros; superaram as 

próprias expectativas nas corridas de rua ou nos jogos 
esportivos; aprenderam as primeiras palavras nos bancos do 
Sesc Ler; fizeram novos amigos nos grupos de convivências e 
nas atividades de recreação; curtiram as férias nas unidades 

do Turismo Social; se divertiram nas brinquedotecas; se 
sentiram úteis como voluntários do Mesa Brasil Sesc. 

Diversidade, conhecimento, oportunidade, transformação. 
Estas são algumas palavras que acompanham as ações 

desenvolvidas pelo Sesc. Pioneirismo, inovação e inclusão são 
outros termos adotados ao longo dessas décadas, sem perder 
de vista o acolhimento, a convivência e a atenção iniciais. Um 
trabalho que tem como foco o ser humano e sua capacidade 

de ampliar seus horizontes. 

para prestar serviços sociais nos 
campos de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.



MISSÃO 

Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e 

para melhoria da qualidade de vida do trabalhador do setor de 

comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa 

renda, através de serviços subsidiados e de excelência.

VISÃO 

Ser uma Organização de referência em ação educativa, com 

excelência em todos os campos da atuação institucional no 

Estado da Bahia.

VALORES 

Ÿ Transcender o atendimento social direto, pautado na ação 

educacional;

Ÿ Valorizar as pessoas e desenvolver o trabalho em equipe, 

compartilhando os conhecimentos (interdisciplinaridade);

Ÿ Promover transparência na gestão;

Ÿ Propagar princípios humanísticos, éticos, e universais de 

forma a contribuir com o desenvolvimento da clientela; 

Ÿ Preservar o meio ambiente como forma de sobrevivência humana.

CLIENTE PRIORITÁRIO

Ÿ Titular: Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

em atividade (ou em licença), estagiário, aposentado ou 

desempregado;

Ÿ Dependente: cônjuge, companheiro(a), viúvo(a), filhos, 

pais, avô/avó e netos, órfão, pessoa sob guarda (definitiva 

ou provisória), padastro/madastra ou enteado.
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Sesc 

Oportunidade 

para conviver, crescer

e ampliar horizontes.
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NÃO ABRA MÃO DA SUA SAÚDE POR CONTA DE UM 
BOATO
O Sesc foi atrás de esclarecimentos junto a fontes 
oficiais sobre as principais fakes que rondam as 
redes sociais. Confira e nos ajude a disseminar 
informações corretas.
 
A vacina mata, causa cegueira, paralisa o fígado.
A vacina tem 99% de eficácia, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). É segura e os 
eventos adversos graves são extremamente raros. 
 
A dose fracionada não protege.
De acordo com o Ministério da Saúde e Organização 
Mundial da Saúde a vacina com dose fracionada 
apresenta a mesma eficácia que a dose única 
padrão, com proteção por até dez anos. 
 
A imunização em massa põe em risco a sociedade.
Indivíduos que recebem vacinas fazem com que haja 
uma diminuição da circulação do agente infeccioso. 
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 Macacos transmitem a febre amarela.
A doença é transmitida pela picada de mosquitos vetores, entre 
eles os dos gêneros Sabethes e Haemagogus. O Aedes aegypti 
pode estar implicado na transmissão urbana. 
 
O vírus da febre amarela sofreu mutações e a vacina não funciona mais.
Um estudo realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) para 
acompanhar possíveis mudanças genéticas no vírus da febre amarela 
realmente identificou mutações no vírus. Porém, não há qualquer 
impacto destas mutações para a eficácia da vacina.
 
O governo adquiriu um estoque muito grande de vacina e faz a 
campanha para se livrar das doses.
A vacina usada no Brasil é produzida pela Fiocruz e é certificada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). O Brasil é o maior produtor 
mundial da vacina e exporta para vários países.
 
A vacina provoca mais mortes que a doença em si.
Os riscos por não tomar a vacina são maiores, já que a pessoa fica 
sem uma das principais formas de prevenção contra a doença. A 
infecção por febre amarela é grave, com até 50% de letalidade, ou 
seja a cada 10 pessoas infectadas, 5 podem falecer em decorrência 
da doença. Mortes relacionadas à vacina são extremamente raras.
 
A vacina possui mercúrio em sua fórmula.
Nem mercúrio nem qualquer outro metal. Conforme descrito na 
bula, contém excipientes como a sacarose, glutamato de sódio, 
sorbitol, gelatina bovina hidrolisada, eritromicina e canamicina.
 
Posso me prevenir sem vacina, tomando própolis.
Própolis não previne contra a febre amarela. Bem como o uso de 
repelentes naturais feitos à base de citronela ou outras ervas não 
têm eficácia comprovada contra a picada de vetores.
 

Saiba mais em: https://portal.fiocruz.br/fiocruz-febre-amarela-perguntas-e-respostas
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao
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A Educação no Sesc
Processo de transformação social e cidadania, a 
Educação está em todas as ações do Sesc. Seja em 
atividades ou projetos, o objetivo é instruir, educar e 
orientar de maneira completa nas mais diferentes 
áreas do conhecimento. No Sesc, a Educação é 
dinâmica, acredita na autonomia e na capacidade de 
cada aluno. Ela está nas salas de aula das escolas, nos 
cursos de valorização social, bibliotecas, centros de 
atividades e atende todas as faixas etárias. 

Da alfabetização aos cursos de atualização profissional, 
o Sesc oferece educação de qualidade a crianças, 
jovens, adultos e idoso. Além disso, investe ainda na 
formação e capacitação de professores. Por meio de 
cursos, oficinas e seminários, os profissionais de 
pedagogia da rede pública e privada de ensino realizam 
intercâmbio de experiências e conhecimentos. 

Veja a seguir, a programação nas Unidades.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
O Sesc atende crianças, dependentes de comerciários, na 
Educação Infantil (3 a 5 anos) e Ensino Fundamental 1 e 2 (6 a 14 
anos) dentro de uma proposta pedagógica centrada no 
Sociointeracionismo, onde é ampliado o acesso da criança ao 
universo letrado, proporcionando desde o seu ingresso contatos 
com os mais variados suportes de leitura e escrita. As atividades são 
articuladas com conteúdos de matemática, língua portuguesa, 
ciências físicas, biológicas e sociais, e arte & movimento. A 
Educação no Sesc é desenvolvida com ações críticas e 
transformadoras, por uma equipe de profissionais capacitados e 
preparados para o exercício da prática pedagógica; além de 
oferecer orientações de saúde bucal e acompanhamento 
nutricional, com cardápio balanceado. O Sesc oferece todo 
material pedagógico utilizado na Escola, cabendo ao aluno apenas 
o material individual. | Capital e Interior

HABILIDADES DE ESTUDO
Para crianças de 7 a 10 anos, regularmente matriculados no Ensino 
Fundamental (2º ao 5º ano) em escolas públicas, preferencialmente 
dependentes de comerciários, que recebem orientações nas 
tarefas escolares por professores e estagiários. O prazer do 
aprendizado é despertado através de uma proposta inovadora que 
incentiva a pesquisa, a reflexão crítica e a curiosidade científica por 
meio de jogos, brincadeiras e estudos de complementação ao 
conteúdo ministrado nas suas escolas de origem. Tudo isso em um 
ambiente convidativo. Esporte, lazer, cultura e arte também fazem 
parte do cotidiano desse projeto. | Interior 

EDUCAÇÃO DE 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, maiores de 15 anos, 
o Sesc oferece cursos de Alfabetização, Ensino Fundamental 1 (1º ao 

COMPLEMENTAR
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5º ano) , Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º) e Ensino Médio. 
Contemplado no Programa de Comprometimento e Gratuidade para 
comerciários e dependentes cuja renda familiar é de até 3 (três) 
salários mínimos. Após o processo seletivo, quem não atender aos 
requisitos do Programa poderá participar pagando a mensalidade. | 
Barreiras. Segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30. | Paulo Afonso. 
Segunda a sexta-feira, nos turnos vespertino e noturno. | Salvador 
(Rua Chile). Segunda a quinta-feira, com turmas às 13h e 15h.

COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR
Ações complementares à formação escolar do individuo, visando à 
ampliação e ao aperfeiçoamento de suas competências. Disciplinas: 
Língua Portuguesa (ter e qui, 18h30 às 21h), Matemática (seg e qua, 
18h30 às 21h), Redação (sex, 17h30 às 20h), Inglês (seg e qua, 16h30 às 
19h) e Espanhol (ter e qui, 16h30 às 19h). Curso “gratuito” oferecido 
através do Programa de Comprometimento e Gratuidade*. | Salvador 
(Nazaré). Pré-requisito: Ensino Médio completo. Inscrição: 7 a 22/02, 
em horário comercial. 

CORTE & COSTURA
Para iniciante ou aqueles que querem praticar ou 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 (bolsos, cós, mangas, golas, saias, calças etc), 
costura de peças e acabamentos manuais e a máquina. Curso 
oferecido através do Programa de Comprometimento e Gratuidade*. 
Pré-requisito: 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). Inscrição: 2 a 30/01. 
Vagas limitadas. Informações: 3622-1550.  | Vitória da Conquista. 
Turmas de 12 alunos no turno vespertino (terça e quinta, quinta e 
sexta), das 14h10 às 17h30. Inf.: 3426-3131, ramais 229/216.

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
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CULINÁRIA
Para iniciante ou aqueles que querem praticar ou aperfeiçoar seus 
conhecimentos de forma simples e prática, seguindo os princípios de 
higiene, manipulação e aproveitamento total dos alimentos. Curso 
“gratuito” oferecido através do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade. Os critérios de seleção estão disponíveis no site: 
www.sescbahia.com.br. Pré-requisito: 16 anos+. | Feira de Santana. 
Inscrições de 7 a 30/01. 

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. 
Turmas (8 alunos, cada) nos turnos matutino, das 8h às 8h50, e 
vespertino, das 15h às 15h50, com aulas as terças, quartas e quintas-
feiras. Contemplado pelo Programa de Comprometimento e 
Gratuidade. Os critérios de seleção estão disponíveis no site:
www.sescbahia.com.br. Pré-requisito: 16 anos+. 
 
OFICINAS DE ARTES
Com o objetivo de valorizar as diversas manifestações culturais, o 
Sesc realiza oficinas gratuitas que oferecem a oportunidade para o 
desenvolvimento de habilidades natas através das modalidades de 
Habilidades Manuais (14 anos+), Expressões Artísticas, Artesanato 
e Culinária (18 anos+). | Salvador (Centro de Formação Artesanal). 
Inscrições: de 7 a 25/01, das 8h às 16h. Vagas limitadas. 
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A Cultura no Sesc
O Sesc está em todo país para democratizar o acesso 
dos cidadãos ao cinema, teatro, concertos, museus 
e bibliotecas. Por isso, entrelaça entretenimento e 
diversão com educação para promover cultura de 
qualidade e ajudar na formação lúdica de milhões de 
brasileiros. Grande parte das atrações culturais do 
Sesc são gratuitas e chegam em locais que 
geralmente não recebem circuitos comerciais.

O Sesc leva o cinema às praças e o teatro para as ruas. 
Promove shows e exposições, festivais e saraus sobre 
temas populares referentes às nossas múltiplas 
culturas, realidades e sociedades. Além disso, ensina a 
fazer Cultura por meio de cursos, oficinas e palestras 
que se multiplicam nas Unidades.  
 
Veja a seguir, a programação nas Unidades.
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CURSOS DA ÁREA ARTÍSTICA
Conhecimento, vivência e aprimoramento técnico das manifestações 
artísticas, além de desenvolver a habilidade e o talento. | Salvador 
(Nazaré). Matrículas abertas. Vagas remanescentes. 
Percussão - segunda e quarta-feira, das 14h às 15h30. Investimento: 
R$17 (comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).
Dança (Mulheres) – segunda e quarta, às 9h30 e 10h30. Investimento: 
R$17 (comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).
Dança (Homens) – segunda e quarta, às 10h e 11h30. Investimento: R$17 
(comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).
Teatro (14 a 17 anos) – segunda e quarta-feira, das 14h às 17h. R$17 
(comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário). 
C a n t o  –  q u a r t a - f e i r a ,  à s  1 9 h 3 0 m i n  à s  2 1 h .  R $ 1 7  
(comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).
Canto (12 a 17 anos) - quarta-feira, às 14h às 15h. R$17 
(comerciário/dependente), R$31 (conveniado) e R$35 (usuário).

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). De 5 a 
27/01 e 2 a 24/02, sábado e domingo, às 14h.
    
MOSTRA LITERÁRIA DE VERÃO
Acervo da biblioteca com espaço ambientado. | Salvador (Nazaré). 
De 3 a 11/01 - “Férias em boa companhia”, com diversos títulos em 
obras de ficção. Das 9h às 17h.

CURSO DE TEATRO
Para o conhecimento, vivência e aprimoramento técnico das 
manifestações artísticas, além de desenvolver a habilidade e o 
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talento. | Salvador (Nazaré). Terça e quinta-feira, 14h às 17h (18 
anos+). Requisito: teste de aptidão. Mensalidade: R$25 (Cartão 
Sesc válido). Demais públicos, consultar tabela na Unidade. Mais 
informações: 3254-3903. | Salvador (Teatro Sesc Casa do 
Comércio). A seleção será realizada até o dia 1º/02 e o resultado 
divulgado no dia 4/02. Os aprovados poderão se matricular entre os 
dias 4 e 8/02. As aulas para Adolescentes (12 a 17 anos) serão 
realizadas as segundas e quartas-feiras, das 15h30 às 17h30, com 
duração de 12 meses; e para Adultos (18 anos+) serão realizadas as 
terças e quintas feiras, das 19h às 21h, com duração de 18 meses. 
Mensalidade: R$25 (Cartão Sesc válido). Demais públicos, consultar 
tabela na Unidade. Vagas limitadas. 

OFICINAS DE VERÃO
Nos meses de janeiro e fevereiro, o Sesc promoverá oficinas 
gratuitas de música e dança para jovens e adultos. | Salvador 
(Nazaré). De 7 a 31/01 - Percussão, ritmo e movimento. Vagas 
limitadas.

CONVERSAS DE LAVADEIRAS
Zezé Matos, integrante do grupo de contação de histórias 
Contadeiras, apresenta relatos de filhas de lavadeiras sobre 
lembranças da infância ao som das águas. Como parte do 
repertório, estão os contos populares, contos em cordel de 
Mariane Bigio e histórias autorais de Terezinha Passos, Carla 
Chastinet e Lucianna Ávila. Classificação livre. | Salvador (Arena 
Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 5/01, às 17h. Ingressos: R$10, 
R$8 (Cartão Sesc válido) e  R$5 (meia).

JUNTANDO OS CACARECOS
Com um olho no colorido da palavra e outro na poesia, Jessier Quirino 
reúne nesse espetáculo poemas e histórias que tenham por essência 
a textura, a cor e o lado carcomido do Sertão. Esta miuçalha, na 
maioria das vezes, é matéria prima e remédios de grande valimento 
pro seu fazer poético. Em tempos de valores brutalmente 
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desfigurados pela voragem dos costumes modernos, Quirino 
mergulha num Sertão que já não existe mais e constrói seu recital. 
Classificação 12 anos. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 
12/01, às 20h30. Ingressos: Plateia - R$90, R$72 (Cartão Sesc válido) e  
R$45 (meia); Balcão - R$70, R$56(Cartão Sesc válido) e  R$35 (meia).

A MÁGICA DO AMOR 
Nesta apresentação lúdica e educativa, o Mágico Espiga apresenta 
números de mágica e palhaçaria, propondo o amor como meio de 
solução para os problemas cotidianos, sejam eles simples ou 
complexos. Com Fernando Lopes e Simone de Araújo. Classificação 
livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 19/01, às 17h. 
Ingressos: R$10, R$8 (Cartão Sesc válido) e  R$5 (meia).

SEJA O AMOR DE SUA VIDA
Espetáculo que vai do choro às gargalhadas, sem likes, 
completamente ao vivo, porque Guilherme Pintto abre espaço para o 
Gui falar como começou a escrever, quais motivos o levou a propagar o 
amor na internet e contar sobre sua vida e seu processo de superação. 
Classificação 12 anos. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 
20/01, às 20h. Ingressos: R$70, R$56 (Cartão Sesc válido) e  R$35 (meia).

TANTO QUANTO ENCANTA O AMAR... 
O espetáculo recital, pensado e escrito por Airã Saulo, une música, 
literatura e teatro para aguçar os sentidos do espectador através de 
um recitativo vivo, lúdico, colorido, com interpretações, momentos e 
lembranças. Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho). Dias 25 e 26/01, às 20h. Ingressos: R$6, R$4,80 (Cartão 
Sesc válido) e  R$3 (meia).

CAUSOS DE ZÉ BOCÓ E MANÉ PREGUIÇA
Sessão de narrativas com tramas cheias de humor, lirismo e alegria. Os 
causos contados integram o Romanceiro Popular Nordestino e são 
acompanhados de muita cantoria executada ao vivo por narradores e 
músicos. O grupo tem como fonte de inspiração a arte dos narradores 
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de histórias, brincantes e palhaços, com sua simplicidade, humor e 
poesia. | Salvador (Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 26/01, 
às 17h. Ingressos: R$10, R$8 (Cartão Sesc válido) e  R$5 (meia).

CONTRAÇÕES
Cruelmente engraçada, a peça traz a faceta mais absurda de uma 
situação comum de trabalho. Em uma grande corporação, a 
gerente solicita que a funcionária leia em voz alta uma cláusula do 
contrato que proíbe qualquer relação entre colegas. Nos 
encontros seguintes, a gerente libera suas diferentes facetas para 
manipular Emma, que para manter seu emprego, a se rende e 
danifica sua vida privada. Texto: Mike Bartlett. Elenco: Yara de 
Navais e Débora Falabella. Classificação 14 anos. | Salvador (Teatro 
Sesc Casa do Comércio). Dias 26, às 21h, e 27/01, às 19h.  Ingressos: 
R$60, R$48 (Cartão Sesc válido) e  R$30 (meia).

A COMPOSIÇÃO DE UM CORPO CÊNICO
Treinamento físico, a partir de elementos rítmicos, que sugere 
partituras corporais na composição cênica de um corpo 
expressivo, podendo resultar na construção de diversos 
componentes cênicos: personagens, sonoplastia vocal, partituras 
corporais, relações texto/corpo/musicalidade na construção 
rítmica da cena. O objetivo é proporcionar aos participantes, a 
partir do treinamento físico focado na musicalidade corporal, 
ferramentas criativas que possibilitem autonomia no processo 
criativo para construção cênica. A oficina será ministrada pela 
instrutora de interpretação teatral Diana Ramos. | Salvador (Teatro 
Casa do Comércio). De 8 a 24/01/19. Público-alvo: Estudantes, 
educadores, contadores de histórias, artistas, performers. 
Inscrições a partir de 4/12, de segunda a sexta, das 9h às 17h (Sala de 
Produção). Valor: R$20 (Cartão Sesc válido). Demais públicos, 
consultar tabela na Unidade. Vagas Limitadas. 
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CURSOS
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+) – quarta-feira, às 19h30. Percussão – segunda e quarta-
feira, 14h às 15h30 (12 anos+). Percussão infantil (7 a 11 anos) – terça 
e quinta-feira, 14h às 15h30. Vagas remanescentes. | Salvador 
(Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Flauta Doce (7 anos +) -  terça-
feira, 14h às 16h; Pandeiro (10 anos +) – segunda-feira, 10h às 12h. | 
Feira de Santana. Flauta (7 anos+) – terça e quinta-feira, 10h às 
10h50 e quarta e sexta-feira, 14h às 14h50. Violão (12 anos+) – terça e 
quinta-feira, 11h às 11h50 e 18h30 às 18h50; quarta e sexta-feira, 15h 
às 15h30. Teclado – segunda e quarta-feira, 9h às 9h50; quarta e 
sexta, 16h às 16h50 e terça e quinta-feira, 17h às 17h50. Percussão - 
terça e quinta-feira, 15h às 15h50. Mensalidade (Cartão Sesc válido): 
R$25. Para os demais públicos, consultar tabela de preços. 
Inscrições abertas. Vagas limitadas.
 
SONS DA BAHIA
Apresentações que mostram a influência de diversas culturas na 
formação da música popular baiana e brasileira. | Salvador (Piatã). 
Sábado e domingo, das 12h às 15h30. 

OS IRMÃOS MACEDO - CARNAVAL, MÚSICA E REVOLUÇÃO
Espetáculo encenado por Armandinho, Betinho, Aroldo e André 
Macêdo, traz a história musical da carreira do pai, Osmar Macêdo. 
Em formato intimista, o show apresenta a criatividade e a riqueza 
dos arranjos, valorizados pelo uso dos instrumentos 
eletroacústicos, em especial a “guibana”, guitarra baiana acústica, 
que marcará presença durante toda apresentação musical. 
Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 
11, 18 e 25/01, sexta-feira, às 21h. Ingressos: R$50, R$40 (Cartão Sesc 
válido) e  R$25 (meia).
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AFROCIDADE
Ensaio de verão da banda que traz em seu trabalho letras politizadas, 
com ritmos populares como o arrocha e o pagode, além da música 
afro, dub jamaicano, reggae, ragga e afrobeat. A essência das ruas, 
dos guetos e terreiros para cantar as lutas e resistências do povo 
negro. Classificação 18 anos. | Salvador (Arena Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho). Dia 12/01, às 21h30. Ingressos: 1º lote - R$20, R$16 (Cartão 
Sesc válido) e  R$10 (meia); 2º lote (a partir do 201º ingresso) - R$30, 
R$24 (Cartão Sesc válido) e  R$15 (meia).

AFROAQUARELA
Com sonoridade única, músicas autorais e de compositores 
renomados, o projeto apresenta a união pouco usual entre violino e 
percussão, com foco no universo da música negra. Renato Pereira 
explora o lado percussivo do violino, enquanto Alysson Bruno traz 
melodias através de congas, pandeiros e agogô. Classificação livre.  
| Salvador (Arena Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 16/01, às 
20h30. Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc válido) e  R$10 (meia).

VIRGÍNIA LUZ - SHOW DE LANÇAMENTO DO CD 'DEU AVESSO AQUI'
O show traz músicas autorais com sonoridades contemporâneas e 
pouco convencionais. A cantora retoma suas as ideias e 
experimentações, influenciadas pelo pop rock brasileiro, rock mundial, 
tropicalismo, música regional dos anos 70, 80 e 90 e a nova MPB. 
Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 18/01, 
às 19h30. Ingressos: R$10, R$8 (Cartão Sesc válido) e  R$5 (meia).

25 ANOS DE SAMBA – GRUPO TRIVIAL E CONVIDADOS
Em comemoração aos seus 25 anos, o grupo apresenta um show 
marcado pelo autêntico samba de raiz, transitando por 
composições de Cartola, Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, 
Jovelina Pérola Negra, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, além do samba 
autoral, e traz como convidados o Grupo Bambeia, Guiga de Ogum, 
Gal do Beco, Muniz do Garcia, Geovanna Costa e o sambista 
pernambucano Jorge Ribas. Classificação 12 anos.  | Salvador 
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(Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 19/01, às 19h. 
Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc válido) e  R$10 (meia).

MINHA MÚSICA TEM HISTÓRIA
Intimista, o show é centrado na voz e no violão de Flavia Wenceslau, 
com suas canções e histórias de vida e de carreira. De forma bem-
humorada e espontânea, conta como se inspirou a compor alguns 
dos sucessos, interpretados por diversos cantores brasileiros. A 
apresentação tem direção artística de Jackson Costa. Classificação 16 
anos. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 17 e 24/01, às 
20h30. Ingressos: 1º lote - R$60, R$48 (Cartão Sesc válido) e  R$30 
(meia); 2º lote - R$70, R$56 (Cartão Sesc válido) e  R$35 (meia).

OMAREMIM
Neste trabalho, a cantora e compositora Ana Paula Albuquerque 
evidencia a força das águas e o feminino, com canções que falam do 
mar, símbolo de uma Salvador mestiça e mística. Intérprete 
reconhecida no cenário baiano, com grandes influências jazzísticas, 
abre espaço para a improvisação e para a inventividade. Classificação 
livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 24/01, às 20h. 
Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc válido) e  R$10 (meia).

 
CINESESC
A magia do cinema para o público viver as mais intensas emoções e 
a desenvolver o senso crítico, estético e cultural diante dos 
acontecimentos no mundo, além de estimular a formação cultural 
e proporcionar momentos de lazer. Ao final, bate-papo para 
discutir as mensagens educativas intrínsecas na história que é 
contada. Entrada franca mediante apresentação Cartão Sesc 
válido. | Salvador (Nazaré). Segunda, terça e quarta, com sessão às 
13h30. | Salvador (Piatã). Quintas e sábados, com sessão às 14h. | 
Feira de Santana (Tomba). De 1º/01 a 31/01, sessões 10h e 14h. | 
Vitória da Conquista. Terça, quarta, quinta e sábado, com sessões 
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às 9h e 14h30 - Festival de filmes infantis (curtas e longas metragens. 
| 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, com sessão às 16h e 
domingo, às 16h. Dia 4/01 – Casa Grande (drama, 16 anos); dia 5/01 - O 
Segredo das águas (romance, 14 anos); dia 6/01 - Wickie e o tesouro dos 
deuses (aventura, livre); dia 11/01 - A história da Eternidade (drama, 14 
anos); dia 12/01 - Cemitério do esplendor (drama, 12 anos); dia 13/01 - 
Puaj! ( aventura, livre); dia 18/01 – Campo grande (drama, 10 anos); dia 
19/01 – Paulina (drama, 16 anos); dia 20/01 - A História da cabra: Queijo 
de cabra(animação, livre ); dia 25/01 – Tatuagem (drama,16 anos); dia 
26/01 - Caminho para o nada (romance, 14 anos); e dia 27/01 – Fimfarum 
(animação, livre). | Salvador (Aquidabã). Sessões sempre às 10h, 13h e 
15h. | Santo Antônio de Jesus. Sessões sempre às 9h30 e 14h30. Dias 4 e 
5/01 - Abril e o mundo extraordinário (animação, livre); dias 11 e 12/01 – 
Eu e meu guarda-chuva (fantasia, livre); dias 18 e 19/01 – O menino da 
porteira (drama, 12 anos). | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). 
Exibição dos filmes premiados na categoria infantojuvenil da Mostra 
Sesc de Cinema – 2ª edição. Dias 5 e 19/01, às 15h - Òrun Àiyé (BA, 
animação), O Menino Leão e a Menina Coruja (DF), No Caminho da 
Escola (ES, animação) e Metamorfose (MG, animação); às 16h - Nhan 
Nhan, a Criatura (MG, animação), Médico de Monstro (animação) e 
Garoto VHS. | Paulo Afonso (Sesc Ler).  Sessões às 16h. Entrada franca  
– dia 9/01 – Porco Rosso (aventura, livre); dia 16/01 – Historietas 
Assombradas (animação, livre); dia 23/01 – 31 minutos (aventura, livre); 
dia 30/01 – O serviço de entrega da Kiki (animação, livre). | Paulo Afonso 
(Praça CEU). Sessões às 15h. Dia 10/01 – Abril e o mundo extraordinário 
(animação, livre); dia 17/01 – O filme dos espíritos (drama, 10 anos); dia 
24/01 – O grilo feliz e os insetos gigantes (aventura, livre); dia 31/01 – 
Nosso Lar (drama, 10 anos). | Salvador (Rua Chile). Festival de filmes 
brasileiros. Sessão das 12h às 14h. Dia 21/01 – Chico Xavier (biografia, 
livre); dia 22/01 – Garapa (documentário, 10 anos); dia 23/01 – A deriva 
(drama, 12 anos); dia 24/01 – Muita calma nessa hora (comédia, 14 
anos); e dia 25/01 – Bruna Surfistinha (drama, 16 anos). 
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MOSTRA INTINERANTE DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA NUEVA MIRADA PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE
Filmes de longa e curta metragem voltados para crianças e 
adolescentes e divididos por classificação etária. Os filmes da 
Mostra Nueva Mirada propõem um novo olhar sobre a vida. Estão 
fora dos circuitos comerciais de TV e cinema e abarcam a realidade 
da infância e juventude de diversos países. | Santo Antônio de 
Jesus. De 23 a 27/01, das 9h às 17h. Entrada franca.

 
ESPAÇO ARTE
Difundir e ampliar o acesso à produção artística contemporânea 
através de exposições com artistas locais e regionais. |  Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio). De 4/01 a 29/03, seg a qui, 9h às 17h, e 
sex a dom, 14h às 21h – Exposição “Surfando nas Telas”,  do artista 
plástico e surfista André Dragão, que traz estilo pop art, retratando 
pessoas comuns e celebridades através de traços peculiares.  | 
Salvador (Rua Chile). De 15/01 a 8/03, das 9h às 17h – Exposição 
“Marinas em Tela”, quadros com diversas técnicas, pintura acrílica 
sobre tela e Eucatex, em homenagem as águas, do artista Ed Carlos 
Alves. | Vitória da Conquista. De 26/01 a 10/03, 8h às 20h (seg a sex), e de 
8h40 às 16h30 (sáb e dom) – Exposição "Arte Ancestral", do escultor 
Gilvandro Oliveira (Vando), que traz um trabalho esculpido com as 
próprias mãos utilizando argila, madeira e pedra. A representação do 
corpo humano é uma das fortes características nas obras. 
 
SESC 72 ANOS
Exposição fotográfica que marca 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. | 
Santo Antônio de Jesus. Até 28/02, das 9h às 16h.
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RITMOS
Curso com diferentes estilos de danças, proporcionando uma 
prática agradável e divertida, trabalhando 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 (2 vezes na semana) e R$25 (3 vezes 
na semana). Para os demais públicos, consultar tabela de preços. | 
Salvador (Aquidabã). Artística - terça e quinta-feira, às 14h e 15h. 
Requisito: a partir de 6 anos. Salão* - segunda, quarta e sexta-feira, às 
9h10, 10h35, 14h30 e 16h. Requisito: a partir de 15 anos. | Salvador 
(Nazaré). Contemporânea para Mulheres* – segunda e quarta-feira, 
às 9h30. Requisito: 18 anos. Salão* – segunda e quarta-feira, às 10h30. 
Requisito: 15 anos. (*) Necessário atestado médico. | Feira de 
Santana. Salão - 12 anos + (ter e qui, 18h e 19h, e sáb, 10h).
 
TRIBAL SPIN FESTIVAL - 4ª EDIÇÃO
Mostra da atual produção na linguagem de dança tribal e fusões na 
cidade de Salvador. Artistas dedicadas à pesquisa intercultural, que 
mescla danças étnicas como a dança do ventre, dança flamenca, 
indiana e hip hop, com uma estética voltada para o universo 
feminino. Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho). Dia 12/01, às 18h – Mostra de Danças. Ingressos: R$20, 
R$16 (Cartão Sesc válido) e  R$10 (meia) ; às 19h30 – Show Tribal 
Spin. Com as convidadas Amy Sigil (EUA), Kimberly Larspur (EUA), 

DANÇA
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Isabel de Lorenzo (IT) e Catherine Taylor (UK). Ingressos: R$30, 
R$24 (Cartão Sesc válido) e  R$15 (meia).

OFICINA DE DANÇA AFROCIDADE – PAGODÃO DA BAHIA
Ministrada pelos bailarinos do grupo Afrocidade. Classificação 18 
anos.  | Salvador (Arena Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 12/01, 
às 16h30.  Duração 1h30. Gratuito. Vagas limitadas.
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Para disseminar valores, promover a criatividade e 
destacar habilidades em suas unidades, o Sesc une 
atividades de recreação, turismo, esporte e educação 
- sua principal diretriz de atuação. No Sesc, 
comerciários, seus dependentes e a comunidade em 
geral participam de campeonatos, gincanas, 
excursões e passeios, além de terem à disposição 
equipamentos para prática de atividades físicas, 
piscinas e quadras de esportes. Assim, o Sesc 
privilegia espaços que proporcionam a qualidade de 
vida e as relações pessoais. Desde sua fundação o 
Sesc incentiva práticas que democratizam o acesso 
ao lazer. Seja nas unidades espalhadas em cidades do 
litoral, do interior ou em espaços comunitários, 
diferentes idades e classes sociais se encontram no 
Sesc com o objetivo de manter em equilíbrio a saúde 
física e mental.

Veja a seguir, a programação nas Unidades.

26



O Serviço Social do Comércio oferece diversas modalidades esportivas e 
atividades físicas como forma de lazer para uma vida mais saudável. Para o 
Sesc, esporte significa manter a forma, valorizar o bem-estar do corpo e 
da mente, e desenvolver a autonomia como forma de cidadania.
 
Com opções para crianças, jovens, adultos e idosos, as Unidades do Sesc 
investem em instalações com elevados padrões técnicos, projetados em 
ambientes que integram acessibilidade, sustentabilidade e socialização. 
Além disso, fortalece o desenvolvimento físico-esportivo da população 
por intermédio de eventos regionais, como o Circuito Sesc de Corridas e 
Jogos Comerciários do Sesc.

Além disso, o Sesc oferece esporte como forma de inclusão social, 
valorizando projetos que envolvem famílias, escolas e comunidades, 
privilegiando sempre a cidadania. Com seus programas de educação 
esportiva, a entidade recebeu a chancela da Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

                                                           



A excelente infraestrutura e profissionais especializados para a 
pratica de várias modalidades de esporte, a exemplo de quadra 
poliesportiva coberta e piscina com raias, fazem do Sesc o lugar ideal 
para você ter uma melhor qualidade de vida. Documentos 
necessários: Cartão Sesc atualizada e atestado de aptidão física. Para 
ginástica é exigido o teste de esforço.  Unidades / Modalidades:
Barreiras. Musculação - 15 anos + (seg a sex, 17h às 21h30). Natação 
– 15 anos + (ter e qui, 19h; qua e sex, 7h10).  Hidroginástica - 15 anos + 
(ter e qui, 18h). Treinamento Funcional – 15 anos + (seg, qua e sex, 
19h; ter e qui, 7h10). Ginástica Localizada – 15 anos + (seg, qua e sex, 
17h; ter e qui, 8h10). Futsal – 15 anos + (ter e qui, 10h). Voleibol – 15 
anos + (ter e qui, 8h). Esporte Kids - 4 a 6 anos (seg e qua, 10h; ter e 
qui, 16h e 17h10; qua e sex, 9h10). Multiesportes - 7 a 10 anos (seg e 
qua, 9h; ter e qui, 16h10 e 18h; qua e sex, 8h10). Clube do 
Esporte/Futsal - 11 a 14 anos (seg e qua, 8h; ter e qui, 17h). Clube do 
Esporte/Voleibol - 11 a 14 anos (seg e qua, 10h; ter e qui, 16h). | Feira 
de Santana. Ginástica - 15 anos + (seg, qua e sex, 16h, 17h, 18h e 19h). 
Musculação - 15 anos + (seg a sex, 6h às 12h e 17h30 às 21h30). 
Natação – 15 anos + (ter e qui, 17h e 18h30; qua e sex, 6h, 7h, 18h e 
19h). Hidroginástica – 15 anos + (ter e qui, 6h, 7h, 8h e 9h; ter, qui e 
sex, 14h, 15h, 16h, 18h e 19h). Karatê – 15 anos + (ter e qui, 19h30). 
Esporte Kids – 4 a 6 anos (ter e qui, 14h e 16h30; qua e sex, 10h, 13h e 
15h). Multiesporte - 7 a 10 anos (ter e qui, 15h e 17h30; qua e sex, 9h, 
14h e 16h). Clube do Esporte/Natação – 11 a 14 anos (ter e qui, 16h; 
qua e sex, 8h e 17h). Clube do Esporte/Futsal – 11 a 14 anos (qua e 
sex, 15h). Clube do Esporte/Karatê – 11 a 14 anos (ter e qui, 15h). | 
Jequié. Natação - 15 anos + (seg, qua e sex, 15h40 e 16h40; ter e qui, 
17h10 e 18h10; qua e sex, 8h10 e 11h10). Hidroginástica - 15 anos + (ter 
e qui, 15h e 19h10). Musculação - 15 anos + (seg a sex, 5h30 às 9h, 14h 
às 21h). Futsal – 15 anos + (seg e qua, 13h40; ter e qui, 20h). Esporte 
Kids – 4 a 6 anos (ter e qui, 13h; seg e qua, 9h e 14h30). Multiesporte - 
7 a 10 anos (seg, qua e sex, 9h10 e 13h40; seg e qua, 10h30). Clube do 
Esporte/Natação – 11 a 14 anos (seg, qua e sex, 11h e 14h40;ter e qui, 
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14h40). Clube do Esporte/Futsal – 11 a 14 anos (ter e qui, 14h40). | 
Porto Seguro. Natação – 15 anos + (ter e qui, 7h10; qua e sex, 8h). 
Hidroginástica - 15 anos+ (ter e qui, 8h; qua e sex, 7h10). Pilates Solo 
– 15 anos + (seg, qua e sex, 8h e 9h; ter e qui, 7h10 e 9h).  Musculação 
- 15 anos + (seg a sex, 7h30 às 13h e 14h às 16h30). Treinamento 
Funcional - 15 anos + (seg, qua e sex, 7h10 e 10h; ter e qui, 10h). 
Futebol Society – 15 anos + (seg e qua, 8h). Futebol de Salão – 15 
anos + (ter e qui, 10h). Voleibol – 15 anos + (ter e qui, 8h). Esporte 
Kids - 4 a 6 anos (seg e qua, 10h; ter e qui, 9h). Multiesportes - 7 a 10 
anos (seg e qua, 11h; ter e qui, 10h e 11h; qua e sex, 10h).  Clube do 
Esporte/Futebol Society - 11 a 14 anos (seg e qua, 9h). Clube do 
Esporte/Futsal - 11 a 14 anos (ter e qui, 9h). Clube do 
Esporte/Natação - 11 a 14 anos (qua e sex, 9h). | Salvador (Piatã). 
Ginástica – 15 anos + (ter, qui e sáb, 9h). | Salvador (Aquidabã). 
Natação – 15 anos+ (seg, qua e sex, 6h10, 7h05, 10h05, 16h05, 
18h10,19h05 e 20h; ter e qui, 6h10, 7h05, 11h, 15h05, 17h10, 19h e 
20h). Hidroginástica - 15 anos+ (seg, qua e sex, 6h10, 7h05, 8h, 9h10, 
10h05, 11h, 14h10, 15h10, 16h10, 17h10, 19h05 e 20h; ter e qui, 6h10, 
7h05, 8h, 9h10, 10h05, 11h, 14h10, 15h10, 16h10, 18h10, 19h05 e 20h). 
Musculação – 15 anos + (seg a sex, 6h às 22h). Treinamento 
Funcional - 15 anos + (ter e qui, 6h10). Ginastica Localizada - 15 anos + 
(seg, qua e sex, às 6h10, 7h10, 8h10 e 17h30, 18h30 e 19h30; ter e qui, 
às 6h10, 7h10, 8h10 e 18h30). Bike In Door - 15 anos + (seg, qua e sex, 
20h30; ter e qui, 16h30 e 17h30). Judô - 15 anos + (seg, qua e sex, às 
18h40 e 20h15). Karatê - 15 anos + (ter e qui, 6h10 e 19h). Futsal – 15 
anos + (ter e qui, 10h10, 17h e 19h). Volei – 15 anos + (seg, qua e sex, 
17h, 19h e 20h20). Yoga – 15 anos + (seg, qua e sex, 6h10, 7h10, 8h10 e 
9h20). Pilates – 15 anos + (seg, qua e sex, 6h10, 7h05, 8h, 9h15, 
10h10, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h10; ter e qui, 6h10, 7h05, 8h, 9h15, 
10h10, 11h05, 13h15, 14h10, 15h10, 16h10, 17h, 18h10 e 19h40). Esporte 
Kids – 4 a 6 anos (seg, qua e sex, 14h; ter e qui, 7h e 14h). 
Multiesporte - 7 a 10 anos (seg, qua e sex, 16h; ter e qui, 9h e 16h). 
Clube do Esporte/Natação – 11 a 14 anos (seg, qua e sex, 9h10, 11h e 
14h10; ter e qui, 10h e 16). Clube do Esporte/Judô – 11 a 14 anos (seg, 
qua e sex, 16h15). Clube do Esporte/Karatê – 11 a 14 anos (ter e qui, 
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7h40 e 17h40). | Salvador (Rua Chile). Ginástica – 15 anos + (seg, qua 
e sex, 8h, 9h, 10h, 11h e 13h). Yoga – 15 anos  | Santo Antônio de 
Jesus. Natação - 15 anos + (ter e qui, 17h e 18h30; qua e sex, 6h, 7h, 
18h e 19h). Hidroginástica - 15 anos + (ter e qui, 6h, 7h, 8h e 9h; ter, 
qui e sex, 14h, 15h, 16h, 18h e 19h). Musculação - 15 anos + (seg a sex, 
6h às 20h30). Ginástica - 15 anos + (seg, qua e sex, 16h, 17h, 18h e 
19h). Karatê - 15 anos + (ter e qui, 19h30). Esporte Kids – 4 a 6 anos 
(ter e qui, 14h e 16h30; qua e sex, 10h, 13h e 15h). Multiesporte - 7 a 10 
anos (ter e qui, 15h e 17h30; qua e sex, 9h, 14h e 16h). Clube do 
Esporte/Natação – 11 a 14 anos (ter e qui, 16h; qua e sex, 8h e 17h). 
Clube do Esporte/Futsal – 11 a 14 anos (qua e sex, 15h). Clube do 
Esporte/Karatê – 11 a 14 anos (ter e qui, 15h). | Vitória da Conquista. 
Musculação – 15 anos + (seg a sex, 6h às 10h20, e 17h35 às 21h25). 
Karatê-Dô Tradicional - 15 anos + (qua e sex, 16h50). Ginástica - 15 
anos + (seg a sex, 18h10). Esporte Kids – 4 a 6 anos (ter e qui, 9h20 e 
15h20). Multiesporte - 7 a 10 anos (ter e qui, 8h e 14h; qua e sex, 8h30 
e 14h). Clube do Esporte/Futsal – 11 a 14 anos (ter e qui, 10h30 e 
16h40). Clube do Esporte/Karatê-Dô – 11 a 14 anos (qua e sex, 10h50 
e 15h30) Observações: 1. É obrigatória a apresentação do atestado 
médico autorizando a prática de atividade física. Em caso de 
orientação médica, exames complementares deverão ser 
apresentados. 2. Para inscrição em Musculação, Ginástica, Bike 
Indoor e Treinamento Funcional é obrigatória a apresentação do 
teste ergométrico. 3. Consulte a tabela de preços das mensalidades 
de cada modalidade. 4. Clube do Esporte, Multiesportes e Esporte 
Kids são modalidades de Iniciação Esportiva com atividades 
psicomotoras lúdicas,  oferecidas pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG), que isenta o aluno de 
mensalidade ou taxa de inscrição mediante declaração de renda 
familiar inferior a três salários mínimos. 

YOGA
Aprenda a encontrar equilíbrio na vida e melhore sua saúde física 
com a prática e benefícios da Yoga: auxílio no alcance de uma vida 
saudável; alívio de doenças respiratórias, dores, desordens físicas e 
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emocionais, estresse e ansiedade; aumento do autocontrole e 
autoconsciência; aprimoramento de concentração e foco; melhora 
da autoestima e nos relacionamentos inter e intrapessoais; e paz 
interior. Mensalidade (Cartão Sesc atualizado): R$36,30. Para os 
demais públicos, consultar tabela de preços. Faixa-etária: a partir 
de 16 anos. Documentos necessários: atestado médico de aptidão 
física e Cartão Sesc atualizada. Vagas remanescentes. | Salvador 
(Nazaré). Aulas as terças e quintas-feiras, com turmas às 9h e 10h. 
Inscrição e informações: 3254-3911, a partir das 14h. | Salvador 
(Piatã). Aulas as quartas e sextas, às 14h e 15h. Inscrição e 
informações: 3367-8512, das 8h às 15h. | Salvador (Rua Chile). Yoga 
– Aulas as terças e quintas-feiras, às 13h, 14h, 15h e 16h. Inscrição e 
informações: 3324-4512/13, das 8h às 17h.
 
FUTEBOL INFANTIL DE CAMPO
Curso básico sobre as técnicas da modalidade mais admirada do 
país para crianças de 7 a 9 anos (terças e quintas, às 14h30); 10 a 12 
anos (quartas e sextas, às 9h) e *8 a 12 anos (sábados, às 9h30). | 
Salvador (Piatã). Inscrição na Central de Atendimento da Unidade, 
de 3ª-feira a domingo, 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). Para os demais 
públicos, consultar tabela de preços.
 
CLUBE SESC DE XADREZ E TÊNIS DE MESA
O Serviço Social do Comércio 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 
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vídeos, bate-papo e troca de experiência. | Barreiras. De 5 a 26/01, 
sábados, das 15h às 17h. Vagas limitadas. Informações: 3613-4220 ou 
esportebarreiras@sescbahia.com.br

VAMOS AO SESC
Uma programação especial para escolas, instituições e grupos com 
atividades recreativas, esportivas, culturais e de saúde, a exemplo 
de palestras, exibições de filmes, jogos de mesa, banho de piscina e 
muito mais. Para agendar, entre em contato com o Setor Social da 
Unidade mais próxima. | Barreiras, Jequié, Santo Antônio de Jesus 
e Vitória da Conquista.

FÉRIAS SESC
Atividades esportivas, recreativas e educativas para crianças e 
adolescentes, com o objetivo de promover a sociabilização, o 
desenvolvimento integral, a convivência e o brincar na construção de 
brinquedos lúdicos através de oficinas e jogos. | Salvador (Aquidabã). 
De 7 a 31/01, com turno matutino, das 9h às 12h e vespertino, das 13h às 
16h. Faixa etária: 5 a 15 anos. Inscrição: Cartão Sesc válido - R$80. 
Demais públicos, consultar valores. | Barreiras. De 28/01 a 1º/02, das 14h 
às 18h. Faixa etária: 4 a 15 anos. Inscrição (Cartão Sesc válido): R$45, 
inclui lanche. | Jequié. De 22 a 25/01, das 9h às 12h. Faixa etária: 5 a 10 
anos. Inscrição (Cartão Sesc válido): R$20. | Vitória da Conquista. De 
29/01 a 1º/02, das 9h às 17h. Faixa etária: 7 a 12 anos. Inscrição (Cartão 
Sesc válido): R$50. Demais públicos, consultar valores.

SESC VERÃO!
Programação para toda a família, com atividades recreativas como 
circuito de atividades aquáticas, gincanas, caça ao tesouro, torneios 
esportivos, oficinas recreativas, aulão de dança, brincadeiras, torneios 
de jogos de salão e música ao vivo. | Vitória da Conquista. De 6/01 a 
24/02 (domingos), das 10h às 16h. | Feira de Santana. De 1º/01 a 3/02, ter 
a dom, das 9h às 16h. 

RECREAÇÃO



O Sesc 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).
Cronograma de etapas para 2019 (sujeito a alterações):
Paulo Afonso - 28/04 (750)
Barreiras - 11/05 (1.500)
Juazeiro - 9/06 (750)
Jacobina - 28/07 (800)
Feira de Santana - 11/08 (1.500) 
Santo Antônio de Jesus  - 18/08 (750)
Jequié - 14/09 (750)
Alagoinhas - 29/09 (750)
Camaçari - 13/10 (750)
Vitória da Conquista - 10/11 (1.500) 
lhéus - 24/11 (1.000)
Porto Seguro - 1º/12 (1.000)
Itaparica - 9/12 (750)
Salvador - 15/12 (5.000)

PROGRAMA A SUA PARTICIPAÇÃO!
Fique atento(a) ao período de inscrição de cada etapa.



A saúde é compreendida como reflexo das 
condições políticas, econômicas e sociais da 
população. Assim, o Sesc planeja suas atividades 
para beneficiar milhares de brasileiros. Voltados 
para os comerciários, seus dependentes, e a 
população em geral, as ações valorizam a promoção 
da saúde e a prevenção de doenças. O Sesc oferece: 
atendimento odontológico de qual idade, 
alimentação segura e balanceada, e realiza projetos 
educativos que visam a promoção da saúde e a 
prevenção das principais enfermidades. 

Veja a seguir, a programação nas Unidades.
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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.  Atendimento: seg a 
sex, 7h30 às 20h30, e sáb, 8h às 12h. Mais informações:
Salvador (Nazaré) - 71 3254-3910/13
Barreiras - 77 3611-6610
Feira de Santana - 75 3622-1550
Jequié - 73 3525-5007
Porto Seguro - 73 3162-5300
Santo Antônio de Jesus - 75 – 3162-1700
Vitória da Conquista - 77 3426-3131

UNIDADE MÓVEL ODONTOSESC
A Unidade Móvel OdontoSesc 1 realiza suas atividades em Irará, na 
avenida Alberto Nogueira (Praça da Barra), até  29/03, segunda - 
13h às 17h, terça a quinta – 8h às 17h, e sexta – 8h às 12h. A Unidade 
Móvel OdontoSesc 2 realiza suas atividades em Simões Filho, 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, até 11/03. As Unidades desenvolvem atividades de 
assistência odontológica e promoção à saúde para a comunidade e 
comerciários. Informações: 3273-8767.

REFEIÇÕES / LANCHES
No Sesc, a Nutrição tem como premissa à segurança alimentar e 
nutricional. Localizados em áreas de grande fluxo da atividade 
comercial, os restaurantes atendem diariamente cerca de 2.000 
pessoas. As refeições são produzidas com elevado controle de 
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qualidade, com vistas à melhoria da qualidade do padrão nutricional 
dos indivíduos, através da oferta de uma alimentação saudável e de 
ações educativas permanentes. Os preços são acessíveis e compatíveis 
com o poder aquisitivo da clientela da Entidade. Restaurantes em 
Salvador: Comércio - Rua Torquato Bahia, 3, 1º andar; Nazaré - Rua 
Joana Angélica, 1.549; Tancredo Neves – Exclusivo para funcionários 
de lojas e do condomínio do Salvador Shopping. O atendimento é das 
11h às 14h. Nos Centros de Atividades do Interior o Sesc dispõe de 
lanchonetes que oferecem lanches e merendas. Em breve, mais 1 
restaurante em Feira de Santana, o primeiro do interior.

SAÚDE EM PAUTA
Conjunto de práticas de apoio à difusão de conhecimentos para a 
adoção de hábitos pautados na promoção da saúde e melhoria da 
qualidade de vida, com exposições monitoradas, roda de conversa 
e distribuição de folhetos educativos. | Vitória da Conquista. Dias 6 
e 13/01, às 10h - Campanha Sesc Alerta - Combate ao Aedes Aegypti 
com atividade de orientações e oficinas de saúde, voltadas para 
ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zica e 
chikungunya e febre amarela. | Salvador (Nazaré). Dia 18/01, das 
11h30 às 13h30 - exposição mediada sobre saúde da pele e 
alimentação saudável; dias 15,16 e 25/01, das 11h30 às 13h30 – 
Campanha Janeiro Branco – Saúde Mental e Bem-estar. | Salvador 
(Comércio). Dia 9/01, das 11h às 14h – Bate-papo sobre “Saúde da 
pele”; dias 4, 11, 18 e 25/01, das 11h às 14h – Campanha Sesc Alerta. | 
Jequié. Domingos, das 9h às 16h, com videodebates, palestras e 
exposição mediada sobre prevenção a Osteoporose. | Salvador 
(Rua Chile). Campanha Janeiro Branco - Saúde Mental e Bem-Estar: 
dia 15/01, às 10h - Roda de Conversa;  e dia 16/01, às 14h30 – vídeo 
debate. Campanha de combate as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST).
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O Sesc promove ações de caráter essencialmente 
assistencial, e procura colaborar no encontro de 
soluções para problemas específicos de sua clientela e 
da comunidade em geral, dentro dos limites da sua 
capacidade de ação. O trabalho do Sesc é realizado em 
centros sociais, praças, ruas e parques, promovendo 
feiras de saúde, gincanas, ruas de lazer, atividades 
esportivas e campanhas preventivas, gratuitas e 
abertas a todos. É constituído de iniciativas como o 
Trabalho Social com Idosos - atividade pioneira no 
Brasil, que oferece uma melhor qualidade de vida à 
terceira idade ao estimular o desenvolvimento 
individual e coletivo, promover sua autoestima e 
integração em diferentes ambientes, e reconstruir sua 
autonomia por meio de cursos, esportes e atividades; 
Trabalho com Grupos - ações que estimulam as 
potencialidades de jovens, adultos e idosos, pais mães 
e trabalhadores aposentados em reuniões periódicas, 
onde os grupos discutem temas que fazem parte do 
seu cotidiano, auxiliados por profissionais de diversas 
áreas do conhecimento; e o Programa  Mesa Brasil 
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Sesc - uma rede de solidariedade que abrange todo o país, e na Bahia 
atua com a colheita urbana de alimentos hortifrutigranjeiros e 
cereais doados por centros de abastecimento e distribuidores, 
encaminhando-os às instituições sociais cadastradas.

Veja a seguir, a programação nas Unidades.

CURSOS ADAPTADOS PARA 3ª IDADE
Você que está com 60 anos, ou mais, aproveite o tempo livre em 
momentos de integração e crescimento pessoal ao participar das 
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, 13h30 às 
16h30. Valor: R$35,00 (Cartão Sesc e integrantes do Grupo Fonte de 
Vida). | Salvador (Rua Chile). Vagas remanescentes!

GRUPOS DE IDOSOS
Pioneiro no país, além de resgatar o valor social dos idosos, as ações 
do Trabalho Social com Grupos de Idosos do Sesc têm o objetivo de 
estimular o desenvolvimento individual e coletivo do idoso na 
sociedade, promover sua autoestima e integração em diferentes 
ambientes e reconstruir sua autonomia por meio de cursos, esportes 
e atividades. | Feira de Santana. Reuniões as quartas-feiras, das 14h às 
17h. Inscrições abertas. | Santo Antônio de Jesus. Quarta, das 9h às 
18h – Encontro para formação de grupo. | Salvador (Rua Chile). De 
15/01 a 15/03, das 9h às 12h e 14h às 17h – Renovação da carteira Grupo 
Fonte de Vida. Informações: 3324-4513/ 3324-4515
 

TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
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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, o Sesc promove atividades de sociabilização, 
reflexão sobre o envelhecimento, o desenvolvimento de novas 
habilidades e a valorização e a inclusão do cidadão idoso, através de 
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 11/01, às 15h.

SESC INTEGRAÇÃO
Sesc promove atividade sociocultural que visa valorizar a cultura e a 
relação com a religião através de manifestações populares. | Salvador 
(Rua Chile). Dia 10/01, às 10h - Senhor do Bonfim: Cultura & Religião.

 
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). A partir de 
4/01, das 8h às 10h – Inscrições para formação de Núcleo Comunitário; 
de 3/01 a 28/02 (quinta), das 14h às 17h – Curso básico de Libras. | 
Salvador. De 14/01 a 6/2, pré-inscrição dos Cursos de Desenvolvimento 
Comunitário. Ver relação de Instituições atendidas pelo Centro de 
Formação Artesanal no site www.sescbahia.com.br.
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O MESA VAI A FEIRA
A equipe do Mesa Brasil, em parceria com empresas e órgãos 
públicos, realiza ações voltadas à saúde, autoestima e cidadania. | 
Vitória da Conquista (Ceasa). Dia 23/01, das 9h às 11h.
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A política de ação do Sesc está baseada no 
desenvolvimento artístico local, ao disponibilizar 
pautas e apoiar  projetos culturais  e  na 
democratização do acesso à cultura, ao proporcionar 
o contato com atividades culturais e educativas que 
contribuam para o crescimento pessoal e social dos 
comerciários e dependentes, e do público em geral.
Em todo o Regional são 3.065 lugares, entre Teatros e 
Auditórios, disponíveis para o público usufruir de 
diversas modalidades artísticas.

TEATROS / CAPACIDADE

Salvador
Casa do Comércio (552 lugares) 
Pelourinho (200 lugares) 

Interior
Jequié (189 lugares)
Santo Antonio de Jesus (330 lugares)
Barreiras (310 lugares)
Porto Seguro (188 lugares) 41



Jacobina (188 lugares)*
Alagoinhas (188 lugares)*
Feira de Santana (289 lugares)*

AUDITÓRIOS / CAPACIDADE

Salvador
Aquidabã (120 lugares)
Nazaré (82 lugares)
Rua Chile (80 lugares)
Piatã (80 lugares)

Interior
Paulo Afonso (96 lugares)
Feira de Santana (132 lugares)
Vitória da Conquista (132 lugares)
O Grande Hotel Sesc Itaparica dispõe de um Centro de Convenções, 
com espaços articuláveis (50 a 100 pessoas), salas de reuniões (até 
30 pessoas) ou auditório (500 pessoas), equipados com moderna 
tecnologia audiovisual.

ESTRUTURA DOS TEATROS
Urdimento: Casa do Comércio,  Barreiras, Pelourinho, Porto Seguro e 
Santo Antônio de Jesus.
Coxia Lateral: Casa do Comércio, Barreiras, Pelourinho e Porto Seguro.
Cortinas, Bambolinas e Cicloramas: Casa do Comércio, Pelourinho, 
Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Barreiras e Jequié

Observações: 
Todas os auditórios são climatizados e possui tratamento acústico, 
sonorização e iluminação cênica;
As salas dos teatros Casa do Comércio, Pelourinho, Barreiras, Porto 
Seguro e Santo Antônio de Jesus receberam projetos especializados de 
cenotecnia, com montagem adequada do palco, boca de cena e coxias.

(*) em fase de construção. Previsão: 2º semestre 2019
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O Serviço Social do Comércio contemplará a cidade de Feira de 
Santana com um moderno Centro Cultural. Em terreno doado 

pela Prefeitura, este empreendimento possibilita ao Sesc 
ampliar as ações sociais, educativas e culturais para os 
comerciários, seus familiares e a comunidade feirense.

Localizado na Praça Carlos Bahia, na região considerada como 
um eixo cultural, o Centro é composto por um teatro 

convencional de 289 lugares, com sala de ensaio, sala de coro, 
camarins, galeria de arte, café-teatro, espaço de leitura e foyer; 

e um Restaurante do Comerciário, com capacidade para 
fornecer até 1.300 refeições/dia.

Na Segunda etapa da obra, será restaurado o casarão colonial 
de final do século XIX - antigo prédio da Santa Casa de 

Misericórdia, que abrigará um memorial com amplo salão para 
eventos sociais/culturais e auditório (42 lugares).

Todo o conjunto arquitetônico será provido de meios de 
acessibilidade para oferecer tranquilidade e conforto nos 

amplos espaços de lazer e convivência.



Em cumprimento ao projeto de interiorizar e expandir a sua ação 

institucional, o Serviço Social do Comércio entrega a população de 

Alagoinhas, Ilhéus e Jacobina amplos e modernos Centros de 

Atividades com excelente infraestrutura: Central de Atendimento 

(informações, matrícula e inscrição em cursos), Consultório 

Odontológico (2 equipos), Gabinete Médico (avaliação de saúde), 

Salão Social, Lanchonete, Módulo Administrativo e Módulos 

Operacionais, onde serão realizadas as atividades e oferecidos os 

serviços nos campos de Educação, Cultura, Saúde, Lazer e 

Assistência, prioritariamente, para a família comerciária.

(*) Estimativa para 2016IBGE - (*) Estimativa para 2016IBGE - 
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MÓDULO EDUCAÇÃO MÓDULO CULTURAL

MÓDULO RECREAÇÃO
& ESPORTE

o  Sesc 

não  para  de 

Crescer! 
o  Sesc 

não  para  de 

Crescer! 

No biênio 2019-2020,

novos Centros 

de Atividades

no interior 

da Bahia.
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Idealizado pelo artista plástico baiano Sante Scaldaferri 
(1928-2016) e implantado em 17 de setembro de 1971 
nas dependências do Centro de Atividades de Nazaré, 
em Salvador, o Centro de Formação Artesanal se 
caracterizou como um pólo formador de artesões e 
artistas com uma proposta de transmitir de geração a 
geração as técnicas da transformação da matéria 
prima em objetos decorativos e utilitários através dos 
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cursos de cerâmica, couro, lapidação, tapeçaria, tecelagem, corte-
costura, culinária, crochê, bordado à mão e a máquina e muitos outros, 
sempre em consonância com a cultura regional. A partir de junho de 
2011, foi transferido para o Centro Histórico e alocado em dois casarões 
do século XVIII, situados na Rua Francisco Muniz Barreto, 4/6, térreo.
Através de Chamamento Público, o Sesc realiza cursos de 
desenvolvimento artístico cultural, expressões artísticas e atualização 
de conhecimentos nos Núcleos Comunitários de Salvador, mediante 
convênio com associações, igrejas, sindicatos etc. Os cursos são 
contemplados no Programa de Comprometimento e Gratuidade*.

Modalidades / Cursos

Habilidades Manuais (14 anos+)
Ÿ Arte Faça Fácil
Ÿ Arte com Retalho
Ÿ Arte em Pet 
Ÿ Arte com Jornal
Ÿ Arte em Balões
Ÿ Biscuit
Ÿ Decoração de Festa
Ÿ Macramê
Ÿ Pintura em Tecido

Habilidades Manuais (18 anos+)
Ÿ Bordado à Máquina
Ÿ Bordado à Mão
Ÿ Bordado com Pedraria
Ÿ Bordado com Fita
Ÿ Boneca
Ÿ Embalagem
Ÿ Habilidade com Agulha
Ÿ Renascença
Ÿ Serigrafia
Ÿ Tecelagem
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Corte & Costura (18 anos +)
Ÿ Básico
Ÿ Decoração
Ÿ Malharia 

Expressões Artísticas (14 anos+)
Ÿ Fotografia com Celular
Ÿ Grafitismo

Expressões Artísticas (18 anos+)
Ÿ Cerâmica Escultórica
Ÿ Cerâmica Torno
Ÿ Couro
Ÿ Crochê
Ÿ Renda de Bilro

Culinária (18 anos+)
Ÿ Confeitaria
Ÿ Congelamento
Ÿ Culinária Natural
Ÿ Doces & Salgados
Ÿ Escultura em Legumes
Ÿ Panificação
Ÿ Saladas
Ÿ Tortas

Apresentação Pessoal (14 anos+)
Ÿ Maquiagem
Ÿ Trança com Mega

(*) Programa de Comprometimento e Gratuidade
O Governo Federal e o Sesc firmaram acordo que amplia, a partir de 2009, as vagas com 
gratuidade em Educação Básica e Continuada e/ou atividades com caráter educativo 
ofertados pela Entidade nas Unidades da Capital e do Interior, dentro do limite de vagas 
oferecidas. Assim, o Sesc proporciona aos seus beneficiários o acesso ao Programa, desde 
que atendidas as condições estabelecidas nas Normas Gerais da Entidade.
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Localizados em áreas de grande fluxo da atividade 
comercial, os restaurantes atendem diariamente cerca 
de 3.100 pessoas. As refeições são produzidas com 
elevado controle de qualidade, com vistas à melhoria 
da qualidade do padrão nutricional dos indivíduos, 
através da oferta de uma alimentação saudável e de 
ações educativas permanentes. Os preços são 
acessíveis e compatíveis com o poder aquisitivo da 
clientela da Entidade. 
Os cardápios (acesse sescbahia.com.br) elaborados 
pelos nutricionistas do Sesc privilegiam alimentos 
regionais e de alto valor nutritivo. Leva-se em conta a 
quantidade, qualidade, adequação e combinação dos 
alimentos, de acordo com o público a que a refeição se 
destina. Assim, o Sesc incentiva hábitos alimentares 
mais saudáveis e favorece a redução do desperdício. 
Todas as refeições preparadas no Sesc seguem os 
padrões de necessidades nutricionais.
O atendimento é das 11h às 14h. Nos Centros de 
Atividades do Interior o Sesc dispõe de lanchonetes 
que oferecem lanches e merendas.
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Restaurantes em Salvador
Comércio: Rua Torquato Bahia, 3, 1º andar
Nazaré: Rua Joana Angélica, 1.54 
Tancredo Neves: Exclusivo para funcionários de lojas e 
colaboradores do Condomínio Salvador Shopping.
Obs.: em breve, a cidade de Feira de Santana vai contar com um 
Restaurante do Comerciário, o primeiro do Interior.
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O Sesc privilegia a Educação e valoriza a literatura 
brasileira através da Rede de Bibliotecas, que tem a 
finalidade de multiplicar e despertar o gosto pela 
leitura, além de oferecer conteúdo variado e de 
qualidade, sobre os mais diferentes temas.
 
Em parceria com a área de literatura das unidades, as 
Bibliotecas do Sesc também desenvolvem atividades 
como cafés literários, saraus, festivais de leitura e 
poesia, feira de livros, entre outros. Há ações para 
todas as idades e elas são elaboradas para estimular 
ainda mais a leitura, educação e formação literária dos 
cidadãos.

Acervo bibliográfico composto por livros didáticos e 
técnicos de várias áreas do conhecimento, bem 
como livros de ficção brasileira e estrangeira nas 
categorias conto, romance, poesia, novela etc., 
além de periódicos (revistas, jornais, histórias em 
quadrinhos etc.), disponíveis para público infanto-
juvenil e adulto. Em ambiente climatizado e 
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confortável, o serviço é oferecido gratuitamente com consulta 
aberta à comunidade. Já o empréstimo de livros é destinado 
apenas a beneficiários do Sesc com carteira atualizada. 
Abaixo, relação de Unidades com telefone e horário de 
atendimento.

Salvador (71) 
Nazaré: 3254-3916. Seg  a sex, das  8h15 às 17h45.
Aquidabã: 3254-3880. Seg  a sex, das 8h às 21h30

Feira de Santana | (75) 3622-1550. Seg a sex, 8h às 18h30; sáb e dom, 
9h às 12h.

Vitória da Conquista | (77) 3426-3131. Seg a sex, 8h às 16h. 

Barreiras | (77) 3611-6610. Seg a sáb, 8h às 17h; dom e feriados,       
8h às 12h.

Jequié | (73) 3525-5007. Ter a dom, 8h às 16h20. 

Paulo Afonso | (75) 3282-6377. Seg a sex, 8h às 17h.

Porto Seguro | (73) 3162-5300. Seg a sex, 8h às 17h.

Santo Antônio de Jesus | (75) 3162-1700. Seg a sex, 8h às 17h.

Obs.: em breve, os novos Centros de Atividades de Alagoinhas, 
Ilhéus e Jacobina, além do novo Centro Cultural de Feira de 
Santana, vão contar com Bibliotecas.

52



P
R

O
G

R
A

M
A

 M
E

S
A

 B
R

A
S

IL

Busca onde sobra... ...e leva para onde precisa.

Feiras livres, atacadistas, 
supermercados, padarias, 
centrais de abastecimento, 
frigorífico etc.

Instituições sociais 
cadastradas no Programa.

O programa é uma rede nacional de solidariedade, 
cidadania e complementação alimentar que 
desenvolve ações para diminuir a fome e a 
desnutrição utilizando o aproveitamento de 
alimentos excedentes mas ainda próprios para o 
consumo humano, e atividades sócio-educativas de 
proteção e promoção a saúde, busca da autonomia 
institucional e melhor qualidade de vida para a 
população beneficiária, através de orientações, 
oficinas, treinamentos e cursos. 

MISSÃO
Contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos 
indivíduos em situação de maior vulnerabilidade, por 
meio da doação de alimentos, da promoção de ações 
educativas e da responsabilidade compartilhada entre 
doadores, entidades sociais e voluntários, em todos os 
estados do país onde o Sesc atua.
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OBJETIVOS
Complementar e enriquecer a alimentação servida em abrigos, 
creches, asilos, albergues e escolas comunitárias, e 
desenvolver projetos educativos com vistas a promoção 
humana e a  segurança alimentar e nutricional;
Colaborar para a emancipação e autonomia das Instituições, 
com prioridade para aquelas que possuem menos recursos;
Promover educação nutricional às instituições, para que 
possam fornecer á sua clientela uma alimentação saudável e 
serviços de qualidade;
Incentivar e promover ações voluntárias como forma de 
participação no desenvolvimento da comunidade;
Facilitar a participação social das empresas, principalmente das 
áreas de produção, distribuição e comercialização de alimentos;
Garantir a máxima qualidade dos serviços e dos alimentos 
desde sua doação até seu consumo final, atendendo as normas 
e orientações da vigilância sanitária.

QUEM FAZ O MESA BRASIL?
Doadores: Selecionam para doação alimentos próprios para 
consumo, e mantém os alimentos armazenados adequadamente 
até o momento da coleta.
Sesc: Estabelece uma ponte na comunidade ligando empresas, 
instituições sociais e voluntários; Coleta gêneros, conforme 
programação definida, e os repassa integralmente ás Entidades 
cadastradas, de acordo com suas necessidades e condições de 
armazenamento; Preserva a qualidade dos produtos, desde a 
doação até seu destino final; Coordena ações educativas, tanto na 
área alimentar e nutricional quanto na área social; Monitora 
entidades sociais com relação a correta utilização das doações; 
Disponibiliza seu relatório para toda comunidade.
Instituição Receptora: Armazena e aproveita integralmente os 
alimentos recebidos, sem repassa-los a terceiros; Participa dos 
cursos, treinamentos e oficinas para produção de uma refeição 
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segura e nutritiva e para melhoria de suas condições técnicas, 
administrativas e serviços prestados a comunidade; Mantém esforço 
próprio e continuo para obtenção dos alimentos que necessita, 
considerando que os gêneros recebidos do banco de alimentos ou 
colheita urbana são apenas complementares; Contribuir para 
divulgação do Programa.
Voluntários: Elaboram o conteúdo das cartilhas educativas; 
Ministram cursos e oficinas, fornecem orientações sobre 
alimentação saudável e produção de refeições de baixo custo; 
Desenvolvem ações para melhorar o trabalho sócio educativo das 
Entidades; Acompanham o trabalho das instituições sociais; 
Cooperam na seleção, coleta e distribuição de alimentos; 
Colaboram na divulgação das ações do Programa.

ENDEREÇOS

Salvador - Av. Jequitáia, 123, Água de Meninos. Tel.: (71) 3207-4471 
/ 08002848440    mesabrasilsalvador@sescbahia.com.br

Feira de Santana - Rua Guaratatuba, 345, Tomba. Tel.: (75) 3622-
1550, ramal 217    mesabrasilfeira@sescbahia.com.br

Vitória da Conquista - Av. Anel do Contorno Rodoviário, s/n, 
Ibirapuera. Tel.: (77) 3426-3131, ramais 228 e 233    
mesabrasilconquista@sescbahia.com.br

Coordenação na Bahia - Av. Tancredo Neves, 1.109, Edif. Casa do 
oComércio, 8  andar, Caminho das Árvores. Tel.: (71) 3273-8714 

mesabrasil@sescbahia.com.br

Obs.: em 2019, o Programa será implantado em Barreiras, Jequié 
e Santo Antônio de Jesus.

Mais informações: www.mesabrasilsesc.com.br
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O Sesc está presente em todo o Brasil com centros 
de turismo, pousadas e hotéis. São mais de quarenta 
unidades distribuídas por diversas cidades 
brasileiras (acesse , com 
infraestrutura e preços diferenciados, em 
municípios repletos de atrativos naturais e culturais, 
opções de gastronomia e serviços turísticos.
As ações na área de Hospedagem priorizam o 
equilíbrio da relação entre homem e meio ambiente, 
respeitando os aspectos culturais e sociais inerentes ao 
turismo. Proporcionam, ainda, momentos de reflexão, 
entretenimento, recreação e desenvolvimento físico, 
oferecendo ao indivíduo bem-estar e qualidade de vida 
em seus momentos de lazer.
Para conhecer mais o Brasil e vivenciar experiências, 
seja em férias ou fim de semana, há destinos que 
incluem desde estâncias ecológicas até instalações 
em grandes capitais, com opções para regiões 
serranas ou do litoral. 

sesc.com.br/guiadeferias)

Na Bahia, o Sesc dispõe de duas unidades de 
Hospedagem: uma em Salvador e outra em Itaparica. 
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sescpiatã

Com uma excelente localização, em frente à 
praia e a 20km do centro, o Sesc Piatã oferece 
todo o conforto e tranquil idade em 
hospedagem. Além de bom serviço, a Unidade 
dispõe de modernos equipamentos para 

atividades sociorecreativas e culturais para sua estada ficar ainda 
mais agradável. Tudo em uma ampla área verde, em meio a uma das 
mais belas paisagens naturais da capital baiana. Estrutura: 88 
Apartamentos, 10 Chalés, Auditório (80 lugares), Loja de 
Artesanato e Conveniência, Conjunto de Quiosques, Espaço 
Cultural, Parque Aquático, Setor Infantil, Posto Médico, Quadras 
Poliesportivas, Restaurante, Sala de Ginástica, Salão Social e Sala 
de TV & Vídeo. | Av. Otávio Mangabeira, s/n, Salvador. Mais 
i n f o r m a ç õ e s :  ( 7 1 )  3 3 6 7 - 8 5 3 3 / 8 5 3 4 / 8 5 1 1  o u  
reserva@sescbahia.com.br
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O Hotel, que está localizado na Ilha de 
Itaparica, município do Recôncavo Baiano, 
distante 13km de Salvador por via marítima, 
tem por objetivo oferecer a clientela - 
preferencia lmente trabalhadores do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e suas 
famílias - um atrativo de lazer especial pautado 

nas diretrizes gerais do Sesc, com uma programação recreativa que 
privilegie a educação pelo lazer e como instrumento de 
desenvolvimento cultural e social da região. O Hotel é composto de 
dois prédios para hospedagem, com 81 apartamentos (distribuídos 
nas categorias Standard, Superior, Suíte Master e Suíte Executiva), 
sauna, fitness, brinquedoteca, salão de jogos, piano-bar, 
lanchonete, piscinas, parque esportivo (campo de futebol society e 
quadras poliesportiva), centro de convenções e heliponto. | Av. Rui 
Barbosa, s/n, Centro. Tel.: (71) 3631-8300. Eventos: 3631-8316 ou 
eventositaparica@sescbahia.com.br. Central de 
R e s e r v a s :  3 6 3 1 - 8 3 0 1 / 0 2 / 2 5  o u  
r e s e r v a i t a p a r i c a @ s e s c b a h i a . c o m . b r .  
Mais informações: www.sescitaparica.com.br

58 Categoria: Acomodação, Recreação e Restaurante.
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O direito ao lazer e à cultura sempre estiveram 
presentes nas linhas de ação do Sesc. Por isso, a 
entidade vê no Turismo uma forma de ampliar ainda 
mais o acesso a essas áreas, atendendo, 
prioritariamente, aos trabalhadores de menor renda 
– comerciários e não-comerciários -, bem como seus 
dependentes de todas as faixas etárias. O Turismo 
Social no Sesc favorece:
Ÿ Novas oportunidades de lazer com baixo custo, 

especialmente em transporte e hospedagens
Ÿ Integração interpessoal 
Ÿ Enriquecimento cultural, educacional, histórico  
Ÿ Desenvolvimento integral da saúde

Ao contrário dos programas convencionais, as 
excursões do Sesc vão além dos famosos pontos 
turísticos e promove diferentes visões do Brasil, 
relacionadas especialmente com a cultura e história 
de cada região. Nos roteiros: praias, estâncias 
ecológicas, grandes cidades, cidades históricas e 
festas populares.
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O TURISMO SOCIAL EMISSIVO oferece passeios e excursões, com 
roteiros regionais e nacionais que destacam aspectos sociais e 
culturais, por meio rodoviário e aéreo, com acompanhamento de 
guias cadastrados pela EMBRATUR e seguro de viagem. Os grupos 
ficam hospedados na Rede Sesc, preferencialmente, e em hotéis 
conveniados que oferecem conforto, segurança e excelência em 
serviços. Modalidades de Turismo: Religioso, Cultural, de Lazer, 
Medicinal, Histórico e Ecológico, dentre outros destinos. Parcele em 
12 vezes sem juros nos cartões Hipercard, Dinners, Mastercad, Elo, 
American Express ou Visa. | Salvador: Av. Presidente Castelo Branco, 
336, Aquidabã. (71) 3254-3967 ou turismosocial@sescbahia.com.br. 
Nas Unidades do Interior, procure o Setor Social.

2019.1
Saídas de Salvador
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ARACAJU (SE)

| 31 de janeiro a 3 de fevereiro

Saída de Salvador e Feira de Santana

ITAPARICA (BA)

| 18 a 20 de janeiro

| 9 de fevereiro

PASSEIO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO (BA)

| 26 de janeiro

PASSEIO DE ESCUNA (BA)

BARRA GRANDE (BA)

| 14 a 17 de fevereiro



61

PASSEIO RESERVA SAPIRANGA (BA) 

| 9 de março

ILHÉUS (BA) 

| 13 a 17 de março

FAZENDA ALTO ALEGRE (BA) 

| 30 a 31 de março

HOLF PARK (BA)

| 14 de abril

PANTANAL (MT)

| 28 fevereiro a 6 de março (Carnaval)

| 16 a 21 de abril (Semana Santa)

GRAMADO (RS)

FOZ DO IGUAÇU (PR)

| 14 a 19 de maio

| 3 a 7 de abril

MACEIÓ (AL)

FAZENDA AMORAS (BA)

| 25 a 26 de maio

PRAIA DO FORTE E GARCIA D´AVILA (BA)
| 1 de junho

FAZENDA SÃO GERALDO (BA)

| 8 a 9 de junho

ARACAJU (BA)

| 21 a 24 de junho

| 1 de maio (Dia do Trabalhador)

DAY USE ITAPARICA (BA)
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2019.1
Saídas de F. Santana

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA) 

| 15 a 17 de fevereiro

CHAPADA DIAMANTINA (BA) 

| 2 a 5 de março (Carnaval)

RESERVA ECOLÓGICA SESC PANTANAL (MT) 

| 24 a 29 de abril 

ARACAJU (SE)

| 31 de janeiro a 3 de fevereiro 

| 7 a 9 de junho

HOTEL-FAZENDA (BA)

2019.1
Saídas de V.Conquista

RIO DE CONTAS (BA) 

| 15 de agosto (Nossa Senhora das Vitórias)

IGUAÍ (BA)

| 1º de maio (Dia do Trabalho) 

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA) 

| 14 a 17 de novembro (Proclamação da República)
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Complementares às unidades fixas, as unidades 
móveis são essenciais nos serviços prestados pelo 
Sesc. Sobre rodas, em caminhões ou carretas, a 
Entidade leva atendimento social a lugares onde a 
ação pública precisa de reforços.

Unidade Móvel de Biblioteca que disponibiliza um 
acervo, em ambiente climatizado, com livros de 
diversos autores e assuntos para consulta local e 
empréstimo domiciliar, com a  orientação de 
profissionais qualificados.

Basta apresentar um documento de identidade e 
comprovante de residência para ser efetuado o 
cadastro gratuitamente e você poderá escolher um 
livro para levar como empréstimo. Crianças com 
idade até 12 anos precisam apresentar autorização 
do responsável através de formulário próprio.

BIBLIOSESC

O que é o BiblioSesc?

O que preciso fazer para me inscrever?
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Como funciona?

Quem é o público do BiblioSesc?

O que encontro no acervo?

O BiblioSesc estará no bairro a cada oito dias e ficará estacionado no 
mesmo local. O tempo que você tem para ler o livro é o mesmo: oito 
dias. Se quiser renovar este prazo, basta retornar à Unidade na visita 
seguinte portando o livro e a carteira do BiblioSesc. O livro será 
renovado desde que não conste em lista de espera.

Pessoas interessadas em ter acesso à leitura de livros, jornais etc.

Jornais, revistas em quadrinhos, livros de ficção (romance, conto etc.) 
e não ficção (autoajuda, biografia etc.), selecionados por bibliotecários 
do Sesc para atender aos públicos infantil, jovem e adulto.

A Unidade BiblioSesc, em parceira com as Secretarias Municipal e 
Estadual de Educação, continuam a estimular a leitura no mês de 
janeiro no Estacionamento do Supermercado Bompreço (Rua 
Campinas de Brotas, 60 - Final de linha) . De 7 a 31/01, e de 4 a 28/02, 
segunda a quinta-feira, das 9h30 às 15h30.

Solicite informações sobre o atendimento da Unidade Móvel 
BiblioSesc através dos telefones (71) 3254-3900/3916, em horário 
comercial, ou envie um e-mail para bibliosesc@sescbahia.com.br
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ODONTOSESC
Para atender a uma parte da população que encontra dificuldade no 
acesso ao atendimento odontológico, o Serviço Social do Comércio 
criou o projeto OdontoSesc - uma frota de 59 unidades volantes que 
chegam à periferia das grandes cidades e nos municípios do interior de 
todo o país. A presença de uma unidade OdontoSesc, que permanece 
por 90 dias úteis com atendimento gratuito, é um momento de grande 
participação comunitária quando as escolas e os estabelecimentos 
comerciais tornam-se parceiros nas ações educativas, com intenso 
envolvimento dos alunos, professores e comerciários que ajudam a 
prevenir doenças e a promover saúde e cidadania.
Nestes 17 anos de estrada no Estado da Bahia (2001 a 2017), as 2 
Unidades Móveis OdontoSesc percorreram cerca de 8.000km para 
atender a 56 municípios, onde foram realizados mais de 163.000 
Atendimentos Odontológicos. Além das atividades clínicas, foram 
realizados mais de 300.000 atendimentos através das ações de 
educação e promoção à saúde, cuja finalidade é capacitar a 
comunidade, professores, alunos, Agentes Comunitários de Saúde e 
comerciários, tornando-os multiplicadores da informação para a 
melhoria da qualidade de vida. 
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Com infraestrutura da mais alta tecnologia, cada Unidade possui 4 
(quatro) cadeiras odontológicas com barreiras de esterilização do ar 
ambiente, proporcionando higiene e segurança tanto para os usuários 
quanto para a própria equipe de trabalho, além de um completo serviço 
odontológico que inclui: raspagem periodontal e profilaxia, tomadas 
radiográficas (Raio X), extrações, restaurações em amálgama e em 
resina fotopolimerizável, canais de dentes anteriores e reconstruções 
dentais através de pinos estéticos de fibra de vidro. A equipe executa 
uma média 50 atendimentos/dia, e completa a oferta de serviços ao 
assumir a proposta de percorrer pelo menos três localidades por 
exercício. O atendimento no município é realizado através de parceria 
entre o Serviço Social do Comércio e a Prefeitura/Instituição. 

ŸDesenvolver ações de saúde integradas para combater e prevenir 
doenças da boca;

ŸDiagnosticar precocemente doenças e contribuir para promoção 
integral da saúde;

ŸPromover a qualidade de vida da clientela comerciária, seus 
dependentes e da sociedade em geral;

ŸEstender atendimento à população de baixa renda e com dificuldade 
de acesso à tratamento  odontológico;

ŸDesenvolver programas educacionais com crianças, jovens, adultos e 
idosos para estimular a prática da escovação e higiene da boca;

ŸDivulgar serviços comunitários de referência para saúde bucal.

Ÿ14 metros de comprimento, 2,5 de largura e 4,5 de altura;
Ÿ4 cadeiras odontológicas;
ŸRaio-X e Sala de esterilização;
ŸSala de espera: uma tenda é montada para receber o público que 

participa de oficinas educativas, assistem vídeos e aprendem 
maneiras efetivas de prevenir doenças;

ŸEscovódromo: neste espaço, o público aprende a fazer a limpeza 
correta da boca e usar o fio dental.

Objetivos

Ficha Técnica
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SAÚDE MULHER
Segundo o INCA - Instituto Nacional de Câncer Jose Alencar Gomes 
da Silva, o câncer de mama é o mais frequente na população 
feminina, e o de colo do útero é o terceiro mais frequente. O país 
possui politicas voltadas às mulheres, mas a oferta de serviços que 
compreendam as diversas dimensões que envolvem a saúde 
feminina ainda é pequena. Para ampliar o acesso aos exames de 
rastreamento desses tipos de câncer entre as mulheres e reduzir a 
mortalidade por essas causas,  foi lançado em 2011 o Plano de 
Fortalecimento das Ações de Prevenção, Diagnóstico e 
Tratamento do Câncer.
O Projeto Sesc Saúde Mulher é uma resposta estratégica do Serviço 
Social do Comércio à elevada incidência de câncer de mama e de 
colo de útero no país e representa um apoio importante ao 
Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama e do Colo do 
Útero, do Ministério da Saúde; operado por meio de uma Unidade 
Móvel com caráter itinerante, que atua em municípios interioranos 
e comunidades periféricas das grandes cidades, de acordo com a 
necessidade das diferentes localidades.
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Objetivo

Formas de Atuação

Estrutura de Funcionamento

Equipamentos

Capacidade Operacional

Elevar a qualidade de vida da população, ao proporcionar o 
rastreamento do câncer de mama e do câncer de colo do útero 
precocemente, aliado à ações de educação em saúde.

O Sesc atua em parceria com órgãos que garantem o cuidado nos 
casos onde são detectados agravos na saúde da mulher. Como os 
trabalhos são realizados através de parceria o custo benefício se 
torna viável para ambas as partes, respeitando a realidade local.

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher conta com consultório 
ginecológico, sala de mamografia digital, banheiro, elevador 
plataforma e estrutura externa (tenda) com espaço multimídia 
para ações educativas, recepção e sala de espera.

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher conta com mamógrafo digital 
3D da Siemens (mammomat Inspiration) que possibilita imagens em 
alta definição e permite a detecção de lesões em estágios iniciais.

Além de diversas ações de educação em saúde, a Unidade Móvel 
Sesc Saúde Mulher terá a capacidade máxima de realizar 32 exames 
citopatológicos por dia (640/mês em média) e 26 mamografias por 
dia (520/mês aproximadamente). O Sesc disponibiliza um médico 
responsável técnico pela Unidade e um coordenador que atua na 
sede, além da contratação de laboratório para leitura de lâminas do 
exame citopatológico (Papanicolau) e parceria com o Hospital de 
Câncer de Barretos (SP) para emissão de laudos e controle de 
qualidade da mamografia.
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SALVADOR (71)

Sede Administrativa - Av. Tancredo Neves, 1.109, 
Edif. Casa do Comércio, 8º andar, Caminho das 
Árvores. CEP 41820-021. Tel.: 3273-8725. E-mail: 
comunic@sescbahia.com.br

Complexo Esportivo Aquidabã - Av. Presidente 
Castelo Branco, 336. CEP 40025-390. Tel.: 3254-3958. 
E-mail: aquidaba@sescbahia.com.br

Restaurante (Comércio) - Rua Torquato Bahia, 3, 1º 
andar. CEP 40015-110. Tel.: 3254-3926. E-mail: 
socialcomercio@sescbahia.com.br

Restaurante (Tancredo Neves) - Estacionamento G2 
do Salvador Shopping. Tel.: 3324-4505.

Centro de Formação Artesanal (Pelourinho) - Rua 
Francisco Muniz Barreto, 4/6, térreo, Centro 
Histórico. CEP 40026-230. Tel.: 3321-7491. E-mail: 
artesanato@sescbahia.com.br

Centro de Atividades Nazaré - Av. Joana Angélica, 1541. 
C E P  4 0 0 5 0 - 0 0 1 .  Te l . :  3 2 5 4 - 3 9 2 3 .  E - m a i l :  
nazare@sescbahia.com.br
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Escola Sesc Zilda Arns (Saúde) - Rua da Jaqueira, 36. CEP 40040-
570. Tel.: 3254-3908. E-mail: direcaoescolar@sescbahia.com.br

Centro de Lazer & Hospedagem (Piatã) - Av. Otávio Mangabeira s/nº. CEP 
41650-150. Tel.:  3367-8520. E-mail: social_piata@sescbahia.com.br 

Centro de Convivência da 3ª Idade - Rua Chile, 15, Centro Histórico. CEP 
40020-000. Tel.: 3324-4506. E-mail: rchile@sescbahia.com.br

Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Praça José de Alencar, 19, Centro 
H i s t ó r i c o .  C E P  4 0 0 2 5 - 2 8 0 .  Te l . :  3 3 2 4 - 4 5 2 0 .  E - m a i l :  
teatrosescsenac@sescbahia.com.br

Teatro Sesc Casa do Comércio: Av. Tancredo Neves, 1.109, Caminho das 
Á v o r e s .  C E P  4 1 8 2 0 - 0 2 1 .  Te l . :  3 2 7 3 - 8 7 3 2 .  E - m a i l :  
cineteatro@sescbahia.com.br

Mesa Brasil: Av. Jequitáia, 123, Água de Meninos. CEP 40460-120. Tel.: 
3 2 0 7 - 4 4 7 1  o u  0 8 0 0 - 2 8 4 8 4 4 0 .  E - m a i l :  
mesabrasilsalvador@sescbahia.com.br

INTERIOR

Centro de Atividades de Alagoinhas - Avenida Ayrton Senna da Silva, 
s/n, Alagoinhas Velha. CEP 48030-640. Tel.: (75) 3403-5400. E-mail: 
alagoinhas@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Barreiras - Rua Porto Velho, 137, Santo 
Antônio. CEP 47813-674. Tel.:  (77) 3611-6610. E-mail:  
socialbarreiras@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Feira de Santana - Rua Guaratatuba, 345, 
Tomba. CEP 44090-168. Tel. :  (75) 3622-1550. E-mail :  
socialfeira@sescbahia.com.br

Grande Hotel Sesc Itaparica - Av. Rui Barbosa, s/n, Centro. CEP 44460-
970. Tel.: (71) 3631-8300. E-mail: socialitaparica@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Jacobina: Rua Antônio Manoel Alves de 
Mesquita, 245, bairro Félix Tomaz, CEP 44700-000. Tel.: (71) 3273-8725. 
E-mail: comunic@sescbahia.com.br
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Centro de Atividades de Jequié: Rua Dr. Nélson Aguiar Ribeiro, 405, 
São Judas Tadeu. CEP 45204-111. Tel.: (73) 3525-0034. E-mail: 
jequie@sescbahia.com.br

Centro Educacional Sesc Ler - Paulo Afonso: Rua Verdes Campos, 
Quadra 69-A, BTN 2, Paulo Afonso.  CEP 48609-136. Tel.: (75) 3692-1703. 
E-mail: socialpauloafonso@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Porto Seguro: rua Helena Maria de Paula, 145, 
Loteamento-Parque Residencial Ecológico João Carlos (Baianão), CEP 
45810-000. Tel.: (73) 3162-5300. E-mail: portoseguro@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Santo Antônio de Jesus: Av. Carlos Fernando 
Amaral, s/n, Cajueiro (Estrada do Benfica, após a UFRB). CEP 44.574-
490. Tel.: (75) 3162-1700. E-mail: socialsaj@sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Vitória da Conquista: Av. Anel do Contorno 
Rodoviário, s/n, Ibirapuera. CEP 45085-700. Tel.: (77) 3426-3131. E-mail: 
socialconquista@sescbahia.com.br

UNIDADE MÓVEL

Odontosesc (Odontologia): Av. Tancredo Neves, 1.109, Edif. Casa do 
Comércio, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador.  CEP 41820-021. 
Tel.: (71) 3273-8767. E-mail: odontosesc@sescbahia.com.br 

Bibliosesc (Biblioteca):  Av. Joana Angélica, 1.541, Nazaré, Salvador. 
C E P  4 0 0 5 0 - 0 0 1 .  T e l . :  ( 7 1 )  3 2 5 4 - 3 9 0 0 .  E - m a i l :  
bibliosesc@sescbahia.com.br

Saúde Mulher (Mamografia e Preventivo): Av. Tancredo Neves, 
1.109, Edifício Casa do Comércio, 8º andar, Caminho das Árvores, 
Salvador. CEP 41820-021. Tel.:  (71) 3273-8773. E-mail: 
saudedamulher@sescbahia.com.br 
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Calendário 2019

DOM     SEG     TER     QUA     QUI     SEX      SÁB

Janeiro
o1 3 4 5

6 7 9 10 11 12
13 14 16 17

22 23 24 25 26
27 28

2

29 30
20 21

18 19

1º - Dia da Confraternização Universal

8
15

31
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Com base na Carta da Paz Social, o Serviço Social do 

Comércio foi criado em 13 de setembro de 1946 e, desde 

então, vem evoluindo e se transformando em ferramenta 

fundamental no bem-estar social do trabalhador do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e de seus 

dependentes, através de serviços e atividades dos 

Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.

Sesc, há 72 anos transformando pelo social.



/SescBahia @sescbawww.sescbahia.com.br


