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

COMPLEMENTAR
HABILIDADES DE ESTUDO*
Crianças de 7 a 14 anos, regularmente matriculadas no Ensino
Fundamental em escolas públicas, preferencialmente dependentes de
comerciários, que recebem orientações nas tarefas escolares por
professores e estagiários. Esporte, lazer, cultura e arte também fazem
parte do cotidiano desse projeto. | Paulo Afonso.
COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR*
Ações complementares à formação escolar do individuo, visando à
ampliação e ao aperfeiçoamento de suas competências. Disciplinas:
Língua Portuguesa, Matemática, Redação, Inglês e Espanhol. Salvador
(Nazaré). Pré-requisito: Ensino Médio completo.
LÍNGUA ESPANHOLA*
Mini-curso básico de Espanhol com noções de fala e escrita do 2º idioma
mais falado no mundo. | Salvador (Rua Chile). De 1/08 a 31/10, qua e
sex, 8h e 10h.

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
CORTE & COSTURA*
Para iniciantes ou aqueles que querem aperfeiçoar seus conhecimentos de
forma simples e prática, como o manuseio da máquina de costura e suas
funções, leitura de moldes, modelagem e montagem das peças, costura
de peças e acabamentos manuais e a máquina. 18 anos+ | Feira de
Santana 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. Culinária brasileira – 2 a
30/08, 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.
OFICINAS DE ARTES
Com o objetivo de valorizar as diversa manifestações culturais, o Sesc
realiza oficinas gratuitas que oferecem a oportunidade para o
desenvolvimento de habilidades em diversas modalidades. | Salvador
(Centro de Formação Artesanal). De 6 a 29/08, seg e qua, das 13h30 e
16h30. Requisito: 14 anos +. Vagas limitadas. Informações:
3266-3791/3804 ou supervisaocfa@sescbahia.com.br.
BONECAS*
Para iniciante ou aqueles que querem praticar ou aperfeiçoar seus
conhecimentos com trabalhos manuais de forma simples e prática. |
Paulo Afonso (Igreja Batista - BTNII). De 13 a 31/08. R$35 (Cartão Sesc).
Para os demais públicos consultar tabela Inf.: 3282-6377

(*) 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
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 31/08, às 8h10 e 14h10.

CULTURA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA FIXA
Acervo bibliográfico composto por livros didáticos e técnicos de várias
áreas do conhecimento, bem como livros de ficção brasileira e
estrangeira disponíveis para público infantojuvenil e adulto. Em ambiente
climatizado, com computadores para acesso a Internet e wi-fi, o serviço
é oferecido gratuitamente com consulta aberta à comunidade. O
empréstimo de livros é destinado apenas a beneficiários do Sesc com
Cartão Sesc. 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.

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) – 6, 14, 22 e 30/08 |
Castelo Branco – 1ª Etapa (Igreja Lírio do Vale) – 7, 15 e 23/08 | Dom
Avelar (Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira) – 8,
16 e 27/08 | Sete de Abril (Escola Municipal Afrânio Peixoto) – 1º, 9, 20
e 28/08 | Vila Canária (Colégio Estadual Filadélfia) – 2, 13, 21 e 29/08.
Unidade 2 Cabula 6 (Escola Elizabeth Chaves Veloso) – 6, 14, 22 e
30/08 | Joanes do Lobato (Colégio Estadual Dr. Ailton Pinto de Andrade)
– 7, 15 e 23/08 | Mussurunga (Colégio Estadual Pinto de Aguiar) – 8,
16 e 27/08 | Periperi (Colégio Estadual de Praia Grande) – 1º, 9, 20 e
28/08 | Paripe (Colégio Estadual Barros Barreto) – 2, 13, 21 e 29/08.
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 5 e 12/08, domingo, às 11h.
CULTURA NORDESTINA
Mostra Temática com exposição de livros e publicações que abrodam a
diversidade histórica cultural nordestina. | Salvador (Nazaré). De 20 a
24/08, das 8h às 17h.

TEATRO
CURSO DE TEATRO
Realização de cursos para o conhecimento, vivência e aprimoramento
técnico das manifestações artísticas, além de desenvolver a habilidade e o
talento. | Salvador (Nazaré). Terça e quinta-feira, 14h às 17h (18 anos+).
Requisito: teste de aptidão. Mensalidade: R$20 (Cartão Sesc atualizado).
Para os demais públicos, consultar tabela de preços. Vagas
remanescentes. Mais informações: 3254-3903.
ESQUETE
Pequeno fragmento de um texto, de atuação intensa e geralmente de
caráter cômico. | Salvador (Piatã). Dias 19 e 26/08, domingo, às 11h.
SESC ENCENA
Neste mês, a Cia de Teatro Ser’eus realizará uma oficina de teatro para
exercitar o aprendizado das artes cênicas como meio de inclusão e
transformação sociocultural. O trabalho terá como tema “drogas” e será
realizado pela psicóloga, atriz e professora de teatro,Tânia Rodrigues.
Público-alvo: jovens e adultos. | Feira de Santana. Dia 29/08, das 13h às
17h. Inscrição: R$10
DIA DO FOLCLORE
O Sesc realiza diversas manifestações em comemoração ao Dia Nacional
do Folclore. | Salvador (Rua Chile). Dias 8, 15 e 22/08, às 10h30 apresentações artísticas de grupos que revelam a riqueza da cultura
baiana: Orixás, Sambadeiras, Rosas Vermelhas e Dança Afro. | Salvador
(Nazaré). De 13 a 31/08, das 9h às 17h - Exposição de arte; dia 20/08, às
9h – exibição de filme (comentado); de 20 a 24/08 - exposição de teatro,
música, dança, além de apresentações artísticas sobre Cultura Popular. |
Feira de Santana (Tomba). De 20 a 22/08, às 10h e 15h - Contação de
histórias e brincadeiras.

TEATRO SESC CASA DO COMÉRCIO
COMO ACABAR SEU CASAMENTO
Construída a partir dos encontros e desencontros de casais que se
conhecem desde a juventude, a comédia passa em revista antigos mitos
amorosos a partir do machismo, da fidelidade, dos desafios do consumo na
vida dos casais e o crescente protagonismo feminino. As cenas hilárias,
originadas da vida real, discutem o “felizes para sempre”. O texto é inspirado
na peça “Cama, Mesa e Banho” (2005-2011), de Vinnicius Morais.
Classificação 16 anos. | Dias 2, 9, 16, 23 e 30/08, às 21h. Ingressos: R$40,
R$32 (Cartão Sesc) e R$20 (meia).
MASHA E O URSO
A série de animação conta a historia de dois personagens. Masha é uma
menina extremamente ativa que não consegue ficar parada e, como muitas
crianças, insiste em fazer tudo por conta própria. Ela conhece o urso, um
cara de bom coração que ama a tranquilidade de sua vida e que desenvolveu
um carinho grande pela menina precoce. Um espetáculo que visa conquistar
não somente os filhos, mas também papais e mamães. Classificação livre. |
Dias 11 e 12/08, às 16h. Ingressos: Plateia - R$100, R$80 (Cartão Sesc) e
R$50 (meia); Balcão - R$70, R$56 (Cartão Sesc) e R$35 (meia).
STAND UP COMEDY, COM LEO LINS
O novo show solo, "Bullying Arte”, é a síntese de dez anos de estudos e
aprimoramento de sua maior especialidade: o humor negro. Formado em
Educação Física, o humorista cunhou o termo “Bullying Arte” em referência
ao jargão esportivo “futebol arte”. Na apresentação, faz rir sem precisar
apelar para uso de palavrões. Com humor ácido e afiado, convida o público
para as conhecidas “fritadas”, convidando-os a subir ao palco. Mas calma,
ninguém é obrigado a participar. Para curtir o show basta não ser
politicamente correto. Classificação: 14 anos. | Dia 26/08, às 18h.
Ingressos: Plateia - R$70, R$56 (Cartão Sesc) e R$35 (meia); Balcão R$60, R$48 (Cartão Sesc) e R$30 (meia).

TEATRO SESC SENAC PELOURINHO
GUERRA DE CUP&CAKE
Uma comédia clownesca que conta a história de dois mestres cucas experts
em doces, que lutam por um mesmo objetivo: o prêmio de maior e melhor

confeiteiro da cidade de Mascavo. Um se chama Cup e o outro Cake. O que
eles não esperavam é que, nessa briga criariam juntos um doce que passaria
a ser conhecido em todo mundo: o Cupcake. Classificação livre. | Dias 17 e
18/08, às 19h30. Ingressos: R$20, R$16(Cartão Sesc) e R$10 (meia).
O ANCESTRAL MOVIMENTO SAGRADO
O espetáculo, do Grupo Teatral Ayá, tem foco na cosmogênese da criação
dos mundos, sob a perspectiva Ketu-iorubana, usando como elementos
cênico-conceituais e culturais a ancestralidade Griot, a oralidade e o
corpóreo africano em cena, num ritual ancestral de resgate e afirmação da
Afromatriz, em suas nuances mítica, mística e sociocultural. | Dia 27/08, às
19h. Ingressos: R$10, R$8(Cartão Sesc) e R$5 (meia).
TRIGONOTEATRO
Nos meses de agosto e setembro o projeto Trigonoteatro apresenta três
peças teatrais sob a direção do consagrado encenador Celso Nunes. As
peças são compostas pelo elenco Luisa Proserpio, Lázaro Machado,
Bertrand Duarte e Alethea Novaes. Em agosto o projeto traz ao palco a
estreia do espetáculo “Vultos”. | Dias 30 e 31/08, às 19h30. Ingressos:
R$20, R$16(Cartão Sesc) e R$10 (meia).
SESC.COM.BR/PALCOGIRATORIO

Circo Amarillo (SP)
“Clake” - Espetáculo cômico que evidencia o trabalho da dupla

Marcelo Lujan e Pablo Nordio como palhaços excêntricos musicais.
Sequências de gags clássicas são combinadas com a linguagem
contemporânea da dupla e resultam num espetáculo de palhaçaria
física e musical. Uma interessante experiência de sonoridades e circo
que diverte o público de todas as idades. Classificação livre.
Santo Antônio de Jesus. Dia 18/08, às 16h. Ingresso: 1 kg de alimento
estocável. Jequié (CEEP - antigo IERP) Dia 15/08, às 16h. Gratuito.
Feira de Santana (Tomba). Dia 19/08, às 14h30. Gratuito. Salvador
(Arena Teatro Sesc Senac Pelourinho). Dia 25/08, às 19h30.
Ingresso: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10 (meia).

“Experimento Circo” - Na comunicação entre o circo tradicional e
o contemporâneo, dois personagens se juntam para dar vida a uma
série de números circenses dentro de um espetáculo com a linguagem
popular do circo de rua. Risco, surpresa, imaginação e cumplicidade
com o público, geram uma química união entre crianças e adultos,
tornando-o um espetáculo para todas as idades. Classificação livre.
Salvador (Arena Teatro Sesc Senac Pelourinho). Dia 24/08, às
19h30. Ingresso: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10 (meia).

Oficina “Arte da Palhaçaria”

A oficina trata a introdução a arte da palhaçaria, história e os
movimentos artísticos que conduzem a vida do palhaço. Introdução a
dramaturgia circense e metalinguagem contemporânea. Através de
jogos que estimulam a criatividade e deixam o ser mais sútil e
perceptível fazemos o contato com esta arte, que pode ser utilizada em
vários contextos: música, teatro, dança e circo. Público Alvo: artistas
cênicos profissionais e em formação.
Jequié. De 12 a 14/08, das 13h às 17h. Inscrição: R$10, R$8 (Cartão
Sesc). | Santo Antônio de Jesus. Dia 16 e 17/08, das 18h às 21h.
Inscrição: 1 kg de alimento estocável. | Feira de Santana (Tomba). Dia
20/08, das 8h às 16h. Inscrição gratuita. | Salvador (Teatro Sesc
Senac Pelourinho). Dias 21 a 23/08, das 18h às 22h. Inscrição: R$20,
R$16 (Cartão Sesc).

MÚSICA
Apresentações que mostram a
influência de diversas culturas na
formação da música popular
baiana e brasileira. | Salvador
(Piatã). Domingos, 12h às 15h30.
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+) –
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+) –
segunda e quarta-feira, 8h às 9h e segunda e quinta-feira, 15h às 16h.
Violão (12 anos+) – terça e sexta-feira, 9h às 10h, 10h30 às 11h30, 14h
às 15h e 16h às 17. Canto Coral (12 anos+) – segunda e quarta-feira, 9h
às 10h. Mensalidade (Cartão Sesc atualizado): R$20. Para os demais
públicos, consultar tabela de preços. Inscrições abertas. Vagas limitadas.
MUSICANDO NAS FÉRIAS
Oficinas de inverno para jovens e adultos com foco em percussão. |
Salvador (Nazaré). Percussão (7 a 13 anos) - Introdução de instrumentos
educativos de percussão, laboratório e confecção de instrumentos com
materiais reciclados. Percussão rítmica - Introdução de ritmos
percussivos. Inscrições gratuitas até 30/08. Informações: 3254-3911.
A ESTRADA E O VENTO
Recital formado por peças de Elomar F. Mello, compositor baiano que se
inspira na cultura rural nordestina. O concerto é um dos frutos da imersão
de Lucas Oliveira nesta obra musical, durante sua pesquisa de mestrado
na Universidade Federal da Paraíba. O músico se apresenta com voz e
violão clássico solo. Lucas nasceu no Recife e é violonista clássico,
cantador, compositor, etnomusicólogo e professor. Classificação livre. |
Salvador (Teatro Sesc Senac Pelourinho). Dia 3/08, às 20h. Ingressos:
R$30, R$24 (Cartão Sesc) e R$15 (meia).
BRUNA CARAM
A cantora apresenta o show ESQUENTA 90, para se identificar, reviver,
emocionar, amar e dançar! Após se consolidar como cantora da nova MPB,
visita a memória afetiva dos brasileiros e apresenta canções de gêneros
que foram trilha sonora dos anos 90, nas vozes de artistas como Leandro
e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Raça Negra, Grupo Revelação, Chico
César, e claro, reafirma o poder feminino homenageando suas grandes
referências da época: Elba Ramalho, Daniela Mercury e Ivete Sangalo e
Banda Eva. Classificação livre | Salvador (Teatro Sesc Senac Pelourinho).
Dia 4/08, às 20h. Ingressos: R$30, R$24 (Cartão Sesc) e R$15 (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, o projeto apresenta o grupo “MarinGinká”, que alia a tradição dos
ritmos afro-brasileiros a uma instrumentação não muito comum para a
música tradicional. Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc Senac
Pelourinho). Dia 16/08, às 19h30. Ingressos: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e
R$10 (meia).
ELVIS IS BACK: TRIBUTO AO REI DO ROCK
Há exatos 41 anos, mais precisamente no dia 16 de agosto de 1977, o
mundo se despedia de um dos maiores artistas de todos os tempos: ELVIS
PRESLEY. Para recordar o eterno Rei do Rock, MARK RIO, melhor artista
em Tributo ao Elvis da América Latina, apresenta um show completo
realizado com o máximo de fidelidade possível, utilizando violão, joias e
trajes norte-americanos semelhantes aos usados pelo Elvis nos anos 70 –
auge da sua carreira quando realizou incríveis performances. O show traz
músicos da ETB (Elvis Tribute Band) rigorosamente selecionados para
reproduzir, com o máximo de fidelidade possível, cada canção, mantendo
as mesmas versões originais e o tom cantado pelo Elvis Presley.
Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 17 e
18/08, às 21h. Ingressos: R$80, R$64 (Cartão Sesc) e R$40 (meia).
DADO VILLA LOBOS
Com três álbuns lançados, o cantor e guitarrista compõe para trilhas de
cinema desde 1996. Portanto, é meio natural que o quarto solo seja, ele
também, uma trilha sonora – só que para um filme que não existe. Exit é
esse disco. Com 11 faixas produzidas por Estevão Casé e Lucas
Vasconcellos, o trabalho apresenta uma tal alternância de climas que
sugerem várias respostas, todas reflexivas, remetendo a facetas já
presentes nos trabalhos anteriores de Dado ou acrescentando cores à sua
paleta sonora. Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do
Comércio). Dia 24/08, às 21h. Plateia (1º Lote): R$ 100,00 (inteira), R$
50,00 (meia), R$ 80,00 (Cartão Sesc); Balcão (1º Lote): R$ 80,00 (inteira),
R$ 40,00 (meia), R$ 64,00 (Cartão Sesc); Plateia (2º Lote): R$ 130,00
(inteira), R$ 65,00 (meia), R$ 104,00 (Cartão Sesc); Balcão (2º Lote): R$
100,00 (inteira), R$ 50,00 (meia), R$ 80,00 (Cartão Sesc).

20ª EDIÇÃO – Através do Circuito Nacional de Formação de Ouvintes
Musicais, o Sesc investe há 20 anos em programações identificadas
com o desenvolvimento histórico da música no Brasil, promovendo
apresentações de caráter essencialmente acústico, que valorizam a
pureza do som e a qualidade das obras e de seus intérpretes. Em
2018, o projeto traça um panorama das tradicionais bandas que,
espalhadas por todo o Brasil, são reconhecidas como importantes
instituições formadoras de músicos e apresenta o tema:

REZA FORTE
Saulo Fernandes e Luciano Calazans são parceiros de uma vida toda.
Desde sempre, se apresentam juntos em vários espaços culturais. Desta
vez, estarão juntos, fazendo uma única apresentação, mostrando ao
público músicas compostas por eles, além de outros sucesso. Prometem
uma linda noite com boa música, regada a muito talento musical.
Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 8/08,
às 20h30. Ingressos: R$40, R$32 (Cartão Sesc) e R$20 (meia).

2ª ETAPA

CRIANCEIRAS, MANOEL DE BARROS
O espetáculo é um projeto que musicaliza obras literárias para o público
infantil, criando uma ponte entre poesia e melodia. Foi concebido para
aproximar as crianças do universo artístico e literário, por meio da
utilização de multilinguagens que despertem a curiosidade e o amor pelo
mundo das artes. Idealização e realização do cantor e compositor
sul-mato-grossense, Márcio de Camillo. Classificação livre. | Salvador
(Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 14/08, às 19h. Ingressos: R$70,
R$56 (Cartão Sesc) e R$35 (meia).

Banda Manauense (AM)
A sonoridade do grupo e o repertório fazem referência aos
antigos ranchos carnavalescos que precederam os blocos de
Carnaval e as Escolas de Samba no Carnaval carioca.
Apresenta ao público um recorte muito específico derivado
das bandas tradicionais de origem militar.
• Paulo Afonso. Dia 15/08, às 19h.
• Feira de Santana. Dia 18/08, às 15h.
• Santo Antônio de Jesus. Dia 19/08, às 16h.
• Jequié (Auditório do CEEP, antigo IERP). Dia 20/08, às 20h.
• Vitória da Conquista. Dia 21/08, às 16h.
• Barreiras. Dia 23/08, às 20h.

Entrada franca.

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

Salvador (Nazaré). Segunda e quarta, com sessão às 9h;
terça-feira, com sessão às 13h30. | Salvador (Piatã). Quintas e
sábados, com sessão às 14h. | Salvador (Aquidabã). Sessões às
10h, 13h e 15h. Dia 7/08 – A mulher invisível (comédia, 14 anos);
dia 9/08 – Filmefobia (drama, 16 anos); dia 14/08 – O filme dos
espíritos (drama, 12 anos); dia 15/08 – Raul, o iníco, o fim e o meio
(documentário, 14 anos); dia 16/08 – Salve Geral (drama, 12 anos);
dia 22/08 – O grilo feliz e os insetos gigantes (animação, livre); dia
23/08 – Cilada.com (comédia, 14 anos. | 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).
Sábados, às 14h30 – Cine Clube (filmes e palestras). | Santo
Antônio de Jesus. Dias 1º, 4 e 5/08, sessões às 9h30 e 14h30 –
Abril e o mundo extraordinário (drama, 12 anos). | Paulo Afonso.
Dia 4/08, 16h – VIP’S (drama, 12 anos); Dia 11/08, 16h – Eu e meu
guarda chuva (aventura, livre); dia 18/08, 16h – As mães de Chico
Xavier (drama, 12 anos); dia 25/08, 16h – O serviço de entregas da
Kiki (animação, livre). Entrada franca. | Paulo Afonso (Praça CEU,
BTN1). Dia 2/08, 15h – O castelo no céu (animação, livre); dia 9/08,
15h – Meu amigo Totoro (animação, livre); dia 16/08, 15h - O
serviço de entregas da Kiki (animação, livre); dia 23/08, 15h –
Porco Rosso (aventura, livre); dia 30/08, 15h – Princesa Mononoke
(animação, livre).

ARTES VISUAIS
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.
OFICINA DE AQUARELA
O artista plástico Luiz Neto, membro da Associação Brasileira de Aquarela
e da Arte sobre papel – ABA, compartilhará com os participantes suas
técnicas e os materiais que utiliza para confecção de suas telas,
incluindo-os em todo o processo criativo. | Salvador (Foyer Teatro Sesc
Casa do Comércio). Dia 28/08, 14h às 17h. As inscrições devem ser
realizadas na sala de produção do teatro, de ter a sex, das 9h às 17h.
Vagas Limitadas. R$ 20 e R$ 16 (Cartão Sesc).
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. De 1º a 31/08, com
visitação de segunda a quinta, das 9h às 17h e sexta a domingo, das 14h
às 21h. 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 31/08, 8h às 19h, segunda a sexta, e das 9h às 16h, sábado e

domingo – Exposição dos trabalhos 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 31/08, segunda a sexta,
das 8h às 20h, e sábados e domingos, das 8h40 às 16h30 – Exposição
fotográfica “O Cotidiano”, dos alunos do curso de fotografia. | Salvador
(Teatro Sesc Casa do Comércio). De 2/08 a 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 1º a 31/08, das
9h às 18h, seg a sex – Exposição fotográfica “Amizade Sal da Vida” - obras
e biografia dos escritores baianos Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro. |
Salvador (Rua Chile). De 10/08 a 6/09, 9h às 17h – Exposição
“Microcosmo Cultural”, da artista Karina Monteiro. Pescadores, baianas, o
sagrado e o profano, desfilam em suas composições mostrando
maturidade na escolha do tema a ser pintado em um profundo sentimento
de baianidade. | Santo Antônio de Jesus. De 10 a 31/08, 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.

DANÇA
RITMOS
Curso com diferentes estilos de danças, que trabalha os diferentes
aspectos do corpo como melhoria da coordenação motora, flexibilidade,
além de proporcionar o prazer de dançar. | Vitória da Conquista. Seg, qua
e sex, das 17h às 21h. | Salvador (Aquidabã). Ter e qui, às 9h30, 10h50,
16h, 16h55, 17h50 e 19h10. 15 anos+. Mensalidade: R$25 (Cartão
Sesc). Para os demais públicos, consultar tabela de preços.
ESTILOS DE DANÇA
Cursos que visam o trabalho corporal para desenvolver a expressividade, a
criatividade, a orientação espaço temporal, esquema corporal, equilíbrio,
ritmo, além de estimular a socialização. Mensalidade (Cartão Sesc): R$20
(2x na semana) e R$25 (3x na semana). Para os demais públicos,
consultar tabela de preços. | Salvador (Aquidabã). Artística: ter e qui, às
14h e 15h (6 anos+). Salão*: seg, qua e sex, às 9h10, 10h35, 14h30 e
16h (15 anos+). | Salvador (Nazaré). Contemporânea para Mulheres*:
seg e qua, às 9h30 (18 anos). Salão* – seg e qua, às 10h30 (15 anos+).
(*) Necessário atestado médico.

LITERATURA
CIRCUITO AUTORES
Bate-papo com os escritores Marcio Benjamim (RN) e
Geuvar Oliveira (MA). | Porto Seguro. Dia 8/08, às
9h30 - CIEPS (Centro integrado de Educação de Porto
Seguro); 15h - Sesc
Bate-papo com os escritores Lia Testa (TO) e Saulo Ribeiro (ES). |
Salvador. Dia 21/08, às 10h e às 14h - Colégio Estadual Sara Violeta.|
Feira de Santana. Dia 22/08, às 14h - Colégio Estadual Rotary; 16h Colégio Estadual Reitor Edgard Santos. | Santo Antônio de Jesus. Dia
23/08, às 14h - Sesc e às 19h - UNEB Campus V.
CIRCUITO ORALIDADES
Apresentação de Cantoria de Repente feita por dois repentistas nordestinos,
Edmilson Ferreira (PI) e Nogueira Netto (PE). Como a apresentação é feita
de improviso, os ouvintes propõem temas e os repentistas desenvolvem o
assunto, na hora, em forma de cantoria. | Paulo Afonso. Dia 28/08 às 19h
- Sesc. | Salvador. Dia 30/08, às 14h - Colégio Estadual Manoel Vitorino. |
Santo Antônio de Jesus. Dia 31/08 às 14h30 e 19h - Sesc.
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 o lançamento
da FLIF, evento que traz para a população 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. Dia 30/08, às 8h.

correalização:

realização:

Teatr
A 2ª Festa Literária Internacional do
Pelourinho – FLIPELÔ, pelo segundo ano
consecutivo, insere Salvador no cenário
nacional de eventos literários. De 8 a 12 de
agosto ocupa 13 espaços do Centro
Histórico e traz uma programação com
muita literatura, mesas de debates,
bate-papos, encontros com autores,
lançamentos de livros, saraus de poesia,
apresentações teatrais, musicais,
exposições e uma rota gastronômica.
A FLIPELÔ tem o patrocínio do Ministério
da Cultura e Instituto CCR, Banco do
Nordeste do Brasil e TPC Logística, por
meio da Lei Rouanet, e do Estado da
Bahia e Bahiagás. Realizada pela
Fundação Casa de Jorge Amado, com a
correalização do Sesc, a Festa conta ainda
com o apoio da CCR Metrô e do Shopping
da Bahia. Produção da Sole Produções.
Entrada franca - sujeita lotação do
espaço. Informações: 3254-3911 ou
literatura@sescbahia.com.br

1º a 31.ago| 8h às 17h

• Exposição “Arte: amizade e transformação!”
Artesanato e Literatura
Centro de Formação Artesanal

8 a 12.ago | 9h às 20h30
• Arena de Leitura
Teatro Sesc-Senac Pelourinho

9 a 12.ago | 9h às 19h
• Encontro de Bibliotecas Móveis:
BIBLIOSESC, BIBEX, AXEBUS E
BIBLIOTECA INTINERANTE DA TPC LOGÍSTICA

Terreiro de Jesus

8.ago quarta
18h | Mesa de debate
• Escravidão e Liberdade
com Lilia Schwarcz (SP), João José Reis (BA)
e Wlamyra Albuquerque (BA)

18h | Lançamento do livro
• Dicionário da escravidão e liberdade
Lilia Schwarcz e Flávio Gomes (organizadores)

9.ago quinta
10h | Apresentação infantil
• Somos Pessoa
Companhia Contadeiras de Caldas da Rainha (Portugal)

12h | Mesa de debate
• Com quantos “likes” se faz uma literatura?
Clarice Freire (PE) e Saulo Dourado (BA)
Mediador: Renato Cordeiro (BA)

14h | Mesa de debate
• De quem são as vozes (e os silêncios) indígenas
na literatura brasileira?
Daniel Munduruku (PA) e Lia Minapoty (AM)
Mediadora: Suzane Costa (BA)

14h | Roda de Conversa
• Pendurando saberes poéticos
Sarau da Onça (BA)

16h | Mesa de Debate
• Narração de histórias: as aventuras de uma
tradição oral no mundo da escrita
Augusto Pessoa (RJ) e Ana Paula Carneiro (BA)
Mediador: Rafael Morais de Souza (BA)

18h | Roda de Conversa
• Esperança para voar – uma conversa sobre África
Rutendo Tavengerwei (Zimbábue)
e Luiza Reis (BA)

20h | Apresentação Poética
• O diferencial da favela
Sarau da Onça (BA)

Confira a programação completa, acesse: www.flipelo.com.br

atro Sesc-Senac Pelourinho (Salvador)

a

10.ago sexta
10h | Narração de Histórias Infantis
Augusto Pessôa (RJ)

12h | Mesa de Debate
• Que tiro foi esse?
Vida e morte do cânone literário

Raphael Montes (RJ) e Marcelino Freire (PE)
Mediador: Suzane Costa (BA)

14h | Mesa de Debate
• Qualquer semelhança não é mera coincidência!
A história política (e futebolística) do Brasil na
mira da ﬁcção
José Almeida Júnior (DF) e Mário Rodrigues (PE)
Mediador: Rodrigo Casarin (SP)

14h | Roda de Conversa
• O olhar de Nildão sobre as várias linguagens do
humor: cartuns, graﬁtes, poesias, memes e outras
nanodelicadezas
Nildão (BA)

16h | Mesa de Debate
• O que querem, o que podem estas mulheres?
Uma literatura elaborada e divulgada por ELAS
Aline Bei (SP) e Daniela Galdino (BA)
Mediador: Vagner Amaro (RJ)

18h | Mesa de Debate
• A prosa urbana, a literatura e a cidade

Geovani Martins (RJ) e Evanilton Gonçalves (BA)
Mediador: Rodrigo Casarin (SP)

20h | Mesa de Debate
• Com os pés na África

Gociante Patissa (Angola) e Sérgio Túlio Caldas (SP)
Mediador: Zulu Araújo (BA)

11.ago sábado
10h | Roda de Conversa
• Meu ﬁlho não lê. E agora? A cultura da leitura
como processo multidisciplinar
Karina Nogueira (BA) e Luciana Oliveira (BA)

11h | Mesa de Debate
• Literatura feminista negra no Brasil:
as vozes da vez
Jarid Arraes (CE) e Djamila Ribeiro (SP)
Mediador: Rodrigo Casarin (RJ)

12h | Mesa de Debate
• Uma literatura multifacetada na Bahia: cordel,
cartum e outras linguagens
Jotacê (BA) e Nildão (BA)
Mediador: Renato Cordeiro (BA)

14h | Mesa de Debate
• Lugar de mulher é na literatura que ela quiser
Cidinha da Silva (BA) e Ana Paula Maia (PR)
Mediador: Vagner Amaro (RJ)

16h | Apresentação literomusical
Lívia Nestrovski e Fred Ferreira (RJ)

18h | Mesa de Debate
• Atualidade de Carolina Maria de Jesus novos olhares
Tom Farias (RJ) e Vera Eunice (SP)
Mediador: Salgado Maranhão (MA)

20h | Mesa de Debate
• Amizade é o sal da vida - Homenagem a
João Ubaldo Ribeiro

Geraldo Carneiro (RJ) e Paloma Jorge Amado (BA)
Mediador: Henrique Rodrigues (RJ)

Lançamento dos livros:
• Subúrbios da galáxia Geraldo Carneiro (RJ)
• Bom domingo a todos! Paloma Jorge Amado (BA)
21h | Performance musical
• O cinema que o sol não apaga
Thiago Amud (RJ)

12.ago domingo
11h30 | Apresentação literomusical infantil
Habib Zahra (PE) e Valeria Rey Soto (PE)

15h | Apresentação musical infantil
• Por Um Mundo Melhor Grupo PUMM (BA)

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

Barreiras

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

Santo
Antônio
de Jesus

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

Vitória da
Conquista

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

Salvador
(Piatã)

Ginástica (15 anos +).

Jequié

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

Feira
(Kalilândia)

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

Feira
(Tomba)

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

Salvador
(Aquidabã)

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

Salvador
(Rua Chile)
Porto
Seguro

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

YOGA
Equilíbrio, melhor saúde física e emocional. Mensalidade (Cartão Sesc
atualizado): R$36,30. Para os demais públicos, consultar tabela de preços.
16 anos+. Documentos necessários: atestado médico de aptidão física. |
Salvador (Nazaré): ter e qui, às 9h e 10h. Inscrição e informações:
3254-3911.| Salvador (Piatã): qua e sex, às 14h e 15h. Inscrição e
informações: 3367-8512.| Salvador (Rua Chile): ter e qui, às 13h, 14h,
15h e 16h. Inscrição e informações: 3324-4512/13.

CLUBE SESC DE XADREZ E TÊNIS DE MESA
O Sesc oferece, gratuitamente, a oportunidade aos interessados em Xadrez
(a partir de 7 anos) e Tênis de Mesa (a partir de 9 anos) em aprender a
técnica e regras destas modalidades, através de orientações, dicas, exibição
de vídeos, bate-papo e troca de experiência. | Barreiras. De 4 a 25/8,
sábados, das 15h às 17h. Gratuito. Vagas limitadas. Informações:
3613-4220 ou barreirasesporte@sescbahia.com.br
JOGOS ESCOLARES
Competição entre estudantes regularmente matriculados em escolas da rede
pública ou particular com o objetivo de fomentar a prática esportiva entre
estudantes. Os jogos serão disputados nas categorias 12 a 14 anos e 15 a
17 anos. | Feira de Santana. Informações: feiraesporte@sescbahia.com.br
Basquete: 4 e 5/08, das 8h às 18h. Ginásio de Esportes Municipal.
Voleibol: 11, 12, 18 e 19/08, das 8h às 18h. Quadra Poliesportiva do Sesc.
Handebol: 25 e 26/08, das 8h às 18h. Quadra Poliesportiva do Sesc.
Xadrez: 26/08, das 8h às 18h. Salão de jogos do Sesc.
EXAME DE FAIXAS DE KARATÊ
Evento com caráter avaliativo da modalidade karatê, destinado aos alunos de
karatê do Sesc e escolas convidadas. | Feira de Santana. Dia 05/08, das
8h45 às 13h. Inscrições e informações: feiraesporte@sescbahia.com.br
Com uma perspectiva de possibilitar
ao comerciário e seus dependentes
o acesso à prática esportiva de
qualidade, o evento tem a intenção
de agrupar e condensar a
programação esportiva do Sesc em
todo o Regional para proporcionar
experiências de contato educativo
com modalidades esportivas e
proporcionar reflexão sobre estilo de
vida ativo e outros valores.
A 2ª edição dos Jogos contempla as modalidades de futsal, voleibol,
futebol society, natação, baleado, xadrez e tênis de mesa, nas
categorias masculino e feminino (individual ou equipe).
Serão duas fases da competição: Municipal (março a agosto) e Final
(em Salvador, no mês de outubro). Idade mínima: 18 anos.
Regulamento, ficha e taxa de inscrição acesse: www.sescbahia.com.br
Informações: Unidades Sesc ou aquidabaesporte@sescbahia.com.br
Jequié
Jogos: Futebol Society: datas a definir – 9h às 16h
Santo Antônio de Jesus
Congresso Técnico: 3/08, às 19h (Xadrez) 14/09, às 19h (Baleado e
Natação) | Jogos: Xadrez: 05/08 - 9h | Baleado e Natação: 16/09 - 9h
Vitória da Conquista
Congresso técnico: 4/08, às 19h (Futsal)
Jogos: Futsal – 5/08 às 13h e 6/08 às 8h
Porto Seguro
Jogos: até 16/9 *Sujeito à alteração

FUTEBOL INFANTIL DE CAMPO
Curso básico sobre as técnicas do futebol para crianças de 7 a 9 anos (ter
e qui, às 14h30) e de 10 a 12 anos (qua e sex, às 9h). | Salvador (Piatã).
Inscrição na Central de Atendimento da Unidade, ter a dom, das 8h às
15h30. Apresentar atestado médico. Vagas limitadas. Mensalidade (Cartão
Sesc): R$18,70 Para os demais públicos, consultar tabela de preços.

Salvador (Aquidabã)
Congresso Técnico: 13/08, às 19h (Natação, Baleado e Voleibol)
Jogos: Baleado: 25/08 (sábado) – 8h às 17h
Voleibol: 15 a 19/08 (quarta, sexta, sábado e domingo) – 8h às 22h
Natação: 1/09 (sábado) – 8h às 12h

ESPORTE É NO SESC!
Evento de caráter competitivo na modalidade Futsal para crianças e adultos,
com o objetivo de disseminar a prática esportiva. | Jequié. 9h às 13h.
Inscrições: R$3(Cartão Sesc). Demais públicos, consultar tabela de preços.

Barreiras
Jogos: Futebol Society: a partir do dia 04 de agosto (sábado às 18h e
domingo às 8h) Baleado: 05/08 - 14h Futsal: 12/08 e 19/08 - 14h
Voleibol: 18/08 e 25/08 - 16h

RECREAÇÃO

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 Salvador (Av. da França, no Comércio). Dia 5/08, com
concentração a partir das 6h30 e largada às 7h. Informações: (71)
3254-3965 ou aquidabaesporte@sescbahia.com.br
Entrega de kits:
O kit atleta (sacola com camiseta e número de participação) deverá
ser retirado na Sede Sesc Casa do Comércio, situada na Av. Tancredo
Neves, 1109 - Pituba, nos dias 2, 3 e 4/08, das 7h às 19h, e 27/07
(sexta-feira), das 09h às 18h.
Etapa Feira de Santana (Avenida Nóide Cerqueira). Dia 12/08, com
concentração (em frente ao Colégio ASAS) a partir das 7h30 e
largada
às
8h.
Informações:
(75)
3622-1550
ou
feiraesporte@sescbahia.com.br
Fases para confirmar a participação:
1) Preenchimento do cadastro no site www.sescbahia.com.br, até
completar o limite de participantes: 1500.
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 Feira de Santana, Rua Guaratatuba, 345 – Tomba,
até o preenchimento total das vagas. Os alimentos arrecadados serão
entregues às Instituições sociais cadastradas no Programa Mesa
Brasil Sesc.
3) O kit atleta (sacola com camiseta e número de participação) deverá
ser retirado na Unidade Sesc Feira de Santana, Rua Guaratatuba, 345
- Tomba, nos dias 8, 9 e 10/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Etapa Santo Antônio de Jesus (Praça Padre Mateus). Dia 19/08,
com concentração a partir das 6h30 e largada às 7h . Informações:
(75) 3162-1700 ou sajesporte@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, na Avenida Carlos Fernando Amaral, Estrada do
Benfica, km 2,5, até o preenchimento total das vagas. Os alimentos
arrecadados serão entregues às Instituições sociais cadastradas no
Programa Mesa Brasil Sesc.
3) O kit atleta (sacola com camiseta e número de participação) deverá
ser retirado na Unidade Sesc, nos dias 16 e 17/08, das 8h às 18h.

VAMOS AO SESC
Uma programação especial para escolas, instituições e grupos com
atividades recreativas, esportivas, culturais e de saúde. Para agendar, entre
em contato com o Setor Social da Unidade mais próxima. | Barreiras,
Jequié, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.
MANHÃ ESPORTIVA SESC JOVEM
O Serviço Social do Comércio promove atividades recreativas e esportivas
para alunos de 11 a 18 anos da Rede Pública e Particular de Ensino que
participarão de Aulão de Ritmos e Hidroginástica, Gincana Esportiva,
Jogos de Futebol Society e de Salão. A Escola deverá agendar através do
e-mail barreirasesporte@sescbahia.com.br, e enviar a lista de alunos e de
professores acompanhantes (um professor para cada 15 alunos).
Inscrição por aluno: R$8. (isenção de taxa para escolas públicas). |
Barreiras. Sábados, 9h às 12h. Mais Informações: 3613-4220, em
horário comercial, ou barreirasesporte@sescbahia.com.br
VEM BRINCAR NO SESC
O Sesc realiza atividades recreativas e culturais voltadas para as diferentes
faixas etárias, com jogos, brincadeiras, oficinas, exibição de filmes, dentre
outras atrações. Paulo Afonso. Dias 11/08, das 15h às 18h. Entrada
franca mediante apresentação Cartão Sesc.

Dia dos
no Sesc
Por acreditar na família como peça fundamental para a boa
estrutura social, o Sesc promove uma programação com
atividades lúdicas e recreativas em homenagem aos pais.
Salvador (Rua Chile). Dia 9/08, às 9h – bate-papo, poesia e
música; dia 16/08, das 15 às 17h – bingo recreativo.
Comercialização da cartela na tesouraria da unidade. R$5.
Vitória da Conquista. Dia 12/08, das 10h às 15h - Caça ao
tesouro, campeonato de jogos de salão, concurso de pipa,
circuito recreativo, bingo e apresentação musical.
Feira de Santana. Dia 19/08, às 9h - contação de história e
ações recreativas.
Barreiras. Dia 12/08, das 12h às 17h - recreação adulta e
infantil, sorteio de brindes, torneio de dama e dominó, mini
torneio de futebol society e aulão de ritmos;

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

16/09 - Jacobina
23/09 - Alagoinhas
21/10 - Camaçari
18/11 - Vitória da Conquista
25/11 - Juazeiro
02/12 - Porto Seguro
09/12 - Itaparica

TORNEIO DE BARALHO
Atividade sociorrecreativa com objetivo de integrar os trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e idosos, através
do desenvolvimento social e cognitivo. | Salvador (Rua Chile). Dia 23/08,
às 14h30. Inscrições de duplas na recepção da unidade a partir do dia 2/08.
GINCANA CULTURAL ESTUDANTIL
Atividade educativas e culturais com os estudantes, em comemoração ao
Dia do Estudante. | Vitória da Conquista. Dia 16/08, das 14h às 17h.

SAÚDE
SAÚDE BUCAL

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.

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

Reveillon

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.

As Unidades desenvolvem atividades de assistência odontológica e
promoção à saúde para a comunidade e os comerciários. Inf.: 3273-8767.
• Unidade Móvel OdontoSesc 1
Coração de Maria - até 16/08
Praça Dr. Araújo Pinho, Centro, segunda – 13h às 17h, terça a quinta – 8h
às 17h, e sexta – 8h às 12h.
Irará - a partir de 27/08
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 15/08
Praça da Delegacia, Centro, segunda a sexta – 8h às 12h, 13h às 17h.

NUTRIÇÃO

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

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.

CUIDADOS TERAPÊUTICOS

A Unidade Móvel realiza exames “gratuitos” para prevenção do câncer de
mama (mulheres entre 50 e 69 anos) e colo de útero (mulheres entre 25 e
64 anos), além de ações educativas para a promoção da saúde. Para o
atendimento de qualquer um dos exames é necessário o agendamento
prévio. A estrutura do caminhão baú está dividida em: consultório para
realização de exames de mamografia com mamógrafo digital; sala para a
realização do exame citopatológico, com mesa ginecológica; banheiro
adaptado; tenda externa para ações educativas, recepção e sala de espera;
além de um elevador plataforma que dá total acessibilidade para pessoas
com deficiência ou dificuldade de locomoção, e adequações das
dimensões para deslocamento no interior do veículo. A Unidade atenderá
a população de Simões Filho na Praça da Bíblia, Centro, até 5/11,
segunda a sexta – 9h às 12h e 13h às 16h. Serão disponibilizados 2.156
exames de mamografia e 2.086 exames de preventivo – Papanicolau, além
das ações de educação em saúde em Escolas e Instituições locais.
Informações: (71) 3273-8773 ou saudedamulher@sescbahia.com.br

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

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.

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). De 1º a 31/08, das 9h
às 16h – Campanha de Arrecadação de Agasalho; De 2 a 30/08, quinta,
14h às 17h – Oficinas de Artesanato; Dia 8/08, das 8h às 10h –
Inscrições para formação de Núcleo Comunitário. | Santo Antônio de
Jesus (Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida – ETAPAS I, II e III).
Agosto a outubro. Informações: 3162-1700.

Salvador (Aquidabã). De 1º a 31/08, 8h às 16h – “Agosto Dourado” –
Campanha sobre aleitamento materno. Arrecadação de frascos de vidro de
boca larga com tampa plástica, que serão doados ao Banco de Leite
Humano do Iperba. | Salvador (Comércio). Dia 3/08, das 11h às 14h –
Exposição mediada “Agosto Dourado” – incentivo e luta pelo direito à
amamentação. | Salvador (Rua Chile). De 6 a 24/08, às 10h30 –
Campanha “Agosto dourado: A amamentação vale ouro” - Orientação sobre
a importância da amamentação com entrega do laço dourado; dia 15/08,
às 14h30 – Palestra “Mitos e verdades sobre a Diabetes”; 17/08, às 14h30
– Roda de conversa “Entendendo sobre artrite e artrose”. | Salvador
(Piatã). Dias 14 e 16/08, das 9h às 12h – Campanha de Prevenção do
Câncer de pulmão e Tabagismo; dias 22 e 24/08 – “Agosto Dourado” –
Campanha sobre aleitamento materno. | Salvador (Nazaré). Dia 17/08,
11h30 às 13h30 – Exposição mediada sobre Doenças do Aparelho
Circulatório; e 24/08, 11h30 às 13h30 - Exposição mediada “Agosto
Dourado - Aleitamento Materno e Saúde Bucal”.

ASSISTÊNCIA
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
SESC + EMPRESA
Através de parceria, o Sesc oferece aos funcionários das empresas do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo a oportunidade de acesso à
Cultura, Lazer, Educação, Saúde e, principalmente, a Cidadania no próprio
local de trabalho. | Santo Antônio de Jesus, Salvador (Nazaré) e Vitória
da Conquista.
CURSOS ADAPTADOS PARA 3ª IDADE
Momentos de integração e crescimento pessoal para clientela com 60
anos+, através de atividades do Trabalho Social com Grupos de Idosos.
Terapia do Corpo - 3ª e 5ª-feira, 7h e 8h. Valor: R$20. Dança de Salão - 3ª
e 5ª-feira, 9h, 10h e 11h. Valor: (R$20). Dança Afro - 2ª e 4ª-feira, 14h e
15h. Valor: (R$20). Canto Coral - 2ª e 5ª-feira, 8h às 9h40. Valor: (R$20).
Prática de Conjunto Instrumental (flauta e violão) - 3ª feira, 8h às 9h40.
Valor: (R$20). Violão - 2ª e 5ª- feira, 9h50 às 11h30. Valor: (R$20). Canto
Coral Inicial - 3ª-feira, 9h50 às 11h30. Valor: (R$20). Teatro - 2ª e 4ª-feira,
9h30 às 11h30. Valor: (R$20). Pintura em Tela (Iniciante) – 5ª-feira, 8h30
às 11h30. Valor: R$35,00 (Cartão Sesc e integrantes do Grupo Fonte de
Vida). | Salvador (Rua Chile). Vagas remanescentes!
GRUPOS DE IDOSOS
As ações do Trabalho Social com Grupos de Idosos do Sesc têm o objetivo
de estimular o desenvolvimento individual e coletivo do idoso na
sociedade, promover sua autoestima e integração em diferentes
ambientes e reconstruir sua autonomia por meio de cursos, esportes e
atividades. | Feira de Santana. Reuniões às quartas-feiras, das 14h às
17h. | Santo Antônio de Jesus. Quartas, das 9h às 18h – Encontro para
formação de grupo. | Vitória da Conquista. Dia 06/08, às 15h – Reunião
de Convivência do Grupo Sempre Viva.

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL

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 6/08, 8h30 – Palestra “Vigilância Alimentar e Nutricional: o que é
e como funciona”; Dia 20/08, 14h – Palestra “Os benefícios
eventuais previstos na Loas: o que são e como estão”.
Feira de Santana:
Dia 14/08, 9h às 11h – Palestra “A Fitoterapia e suas Aplicações na
Saúde” ; dia 23/08, 14h às 17h – Palestra “Consumo sustentável e
consciente: nossas escolhas fazem diferença”.
Salvador (Aquidabã). Dia 31/08, 8h às 12h – Palestra “Tecnologia
Educacional e Influencia da Publicidade na Alimentação”.

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 14/08, das 9h
às 12h - Aferição de Pressão Arterial e
Teste de Glicemia. | Vitória da
Conquista. Dia 22/08, 9h às 11h Testes de glicemia, saúde bucal,
massagem, orientação nutricional e
preservação dos recursos hídricos. |
Salvador (Feira de São Joaquim). Dia
24/08, das 9h às 15h - Evento em
comemoração ao Dia do Feirante,
com serviços de saúde e cidadania.

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.
FOLCLORE DE FIO A PAVIO
Em comemoração ao Dia Nacional do Folclore, o Sesc promove uma feira
cultural com o Grupo Sempre Viva da 3ª idade. Manifestações folclóricas
de danças, artesanato comidas e música, tudo para relembrar antigas
tradições e crenças. | Vitória da Conquista. Dia 24/08, das 14h às 17h.

O Sesc realiza curso de customização de fardamento para
representantes de instituições atendidas pelo Programa Mesa Brasil. |
Salvador (Mesa Brasil). Dias 1º, 8, 15, 22 e 29/08, das 8h30 às 11h30
e das 13h30 às 16h30. | Feira de Santana. Dias 9 e 30/08, 14h às 17h.

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)

