


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

HABILIDADES DE ESTUDO*
Crianças de 7 a 14 anos, regularmente matriculadas no Ensino 
Fundamental em escolas públicas, preferencialmente dependentes de 
comerciários, que recebem orientações nas tarefas escolares por 
professores e estagiários. Esporte, lazer, cultura e arte também fazem 
parte do cotidiano desse projeto. | Paulo Afonso.

COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR*
Ações complementares à formação escolar do individuo, visando à 
ampliação e ao aperfeiçoamento de suas competências. Disciplinas: 
Língua Portuguesa, Matemática, Redação, Inglês e Espanhol. Salvador 
(Nazaré). Pré-requisito: Ensino Médio completo. Inscrições abertas! 
Informações: 3254-3911.

LÍNGUA ESPANHOLA*
Mini-curso básico de Espanhol com noções de fala e escrita do 2º idioma mais 
falado no mundo. | Salvador (Rua Chile). De 3 a 31/10, qua e sex, 8h e 10h.

EDUCAÇÃO

CULTURACOMPLEMENTAR

ECO SESC
O Serviço Social do Comércio promove palestras, debates e oficinas sobre 
conservação do meio ambiente na Rede Pública e Privada de Ensino. | 
Vitória da Conquista (Colégio Paulo VI). Dia 28/10, às 8h10 e 14h10.  | 
Feira de Santana (Tomba). Dia 14/10, às 13h - orientações e oficinas de 
reciclagem e reuso de materiais no ambiente doméstico e oficinas de 
faxina ecológica.

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). Dias 6, 13, 20 e 27/10, domingo, às 11h. | 
Feira de Santana. De 8 a 11/10, às 10h e 15h – Fantoches e brincadeiras. 

SEMANA DO LIVRO
Em comemoração a Semana do Livro e da Biblioteca, o Sesc realizará a 
uma exposição dos livros danificados pelo mau uso, além de promover 
uma palestra de conscientização sobre a utilização do acervo. | Feira de 
Santana.  De 22 a 26/10, 10h e 15h.

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

CIÊNCIAS E HUMANIDADES

BIBLIOTECA FIXA
Acervo bibliográfico composto por livros didáticos e técnicos de várias 
áreas do conhecimento, bem como livros de ficção brasileira e 
estrangeira disponíveis para público infantojuvenil e adulto. Em ambiente 
climatizado, com computadores para acesso a Internet e wi-fi, o serviço 
é oferecido gratuitamente com consulta aberta à comunidade. O 
empréstimo de livros é destinado apenas a beneficiários do Sesc com 
Cartão Sesc. Unidades: Salvador. Nazaré - seg a sex, 8h15 às 17h45. 
Aquidabã - seg a sex, 8h às 17h e 18h às 21h30. Feira de Santana | 
Seg, 12h às 20h20; ter a sex, 8h40 às 20h20; sáb e dom, 8h às 17h. 
Vitória da Conquista | Seg a sex, 8h às 16h. Barreiras | Seg a sáb, 8h 
às 17h; dom e feriados, 8h às 12h. Jequié | Ter a dom, 8h às 16h20. 
Paulo Afonso | Seg a sex, 8h às 17h. Santo Antônio de Jesus | Seg a 
sex, 8h às 17h. Porto Seguro | (73) 3162-5300. Seg a sex, 8h às 17h.

BIBLIOTECA

CORTE & COSTURA*
Para iniciantes ou aqueles que querem aperfeiçoar seus conhecimentos de 
forma simples e prática, como o manuseio da máquina de costura e suas 
funções, leitura de moldes, modelagem e montagem das peças, costura 
de peças e acabamentos manuais e a máquina. 18 anos+ | Feira de 
Santana Matutino (ter e qui, 9h às 12h), vespertino (qua e sex, 14h às 
17h) e noturno (qua e sex, 18h às 21h). | Vitória da Conquista Vespertino 
(ter e qui ou qui e sex), das 14h10 às 17h30.

CULINÁRIA - PETISCOS E SALGADOS PARA LANCHONETE*
Para iniciantes ou aqueles que querem aperfeiçoar seus conhecimentos de 
forma simples e prática, com pratos utilizados na culinária do dia a dia, 
seguindo os princípios de higiene, manipulação e aproveitamento total dos 
alimentos. 16 anos+ | Vitória da Conquista. . Petiscos e salgados para 
lanchonete – 1º a 31/10, 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.

ENCADERNAÇÃO*
Para iniciante ou aqueles que querem praticar ou aperfeiçoar seus 
conhecimentos com trabalhos manuais de forma simples e prática. | Paulo 
Afonso (Praça Céu – BTN1). De 8 a 11/10 e 15 a 29/10, das 13h30 às 17h30. 
Os critérios de seleção estão disponíves no site: www.sescbahia.com.br. Para 
os demais públicos consultar tabela. Inf.: 3282-6377.

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL

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

Unidade 1
Bonfim (Escola Encontro Infantil) – 4,15 e 24 | Castelo Branco – 1ª 
Etapa (Igreja Lírio do Vale) – 8,16 e 25 | Dom Avelar (Colégio Estadual 
Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira) – 1º,9, 17 e 29 | Sete de Abril 
(Escola Municipal Afrânio Peixoto) – 2, 10, 18 e 30 | Vila Canária 
(Colégio Estadual Filadélfia) – 3, 11, 23 e 31
 
Unidade 2
Cabula 6 (Escola Elizabeth Chaves Veloso) – 4, 15 e 24 | Joanes do 
Lobato (Colégio Estadual Dr. Ailton Pinto de Andrade) – 8, 16 e 25 | 
Mussurunga (Colégio Estadual Pinto de Aguiar) – 4,12 e 20 | Periperi 
(Colégio Estadual de Praia Grande) – 2, 10, 18 e 30 | Paripe (Colégio 
Estadual Barros Barreto) – 3, 11, 23 e 31



TEATRO
CURSO DE TEATRO
Realização de cursos para o conhecimento, vivência e aprimoramento 
técnico das manifestações artísticas, além de desenvolver a habilidade e o 
talento. | Salvador (Nazaré). Ter e qui, 14h às 17h (18 anos+). Requisito: 
teste de aptidão. Mensalidade: R$20 (Cartão Sesc). Para os demais 
públicos, consultar tabela de preços. Vagas remanescentes. Inf.: 3254-3903.

ESQUETE
Pequeno fragmento de um texto, de atuação intensa e geralmente de 
caráter cômico. | Salvador (Piatã). Dias 6, 13, 20 e 27/10, dom, às 11h.

AUTO DA BARCA DO INFERNO 
A comédia, do Grupo Finos Trapos, é a releitura da peça alegórica escrita 
pelo português Gil Vicente no século XVI para o teatro popular 
contemporâneo, com sotaque baiano e estética cultural nordestina. 
Classificação 12 anos. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho).  Dias 
6 e 13/10, às 20h. Ingressos: R$30, R$24(Cartão Sesc) e R$15 (meia).

O BARÃO NAS ÁRVORES

O espetáculo narra as aventuras do garoto Cosme, um filho de nobres, que 
aos 12 anos de idade sobe numa árvore e jura nunca mais descer. Numa 
época em que era possível ir de um país a outro por cima das árvores, o 
espetáculo aborda temas como meio ambiente, cidadania, poder e amor, em 
um universo híbrido de música, teatro e contação de histórias. Autoria: Saulus 
Castro; direção: Guilherme Hunder: elenco: Marcos Lopes; Montagem: 
Coletivo Duo. Classificação livre. | Salvador (Arena Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho).  Dias 6,13 e 27/10 (sábado), às 17h. Entrada franca.

SESC ENCENA 
O projeto tem objetivo de promover ações nas modalidades teatro, dança 
e circo destinadas à difusão, fruição e preservação de expressões cênicas 
locais, visando o desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e 
público em geral. | Feira de Santana. Dia 10/10, às 14h30 – “As aventuras 
do João Sortudo; e dia 12/10, às 9h30 – “Grão Circo”.

O PROBLEMA É MEU 
Dono de um talento único, o recifense Rodrigo Marques acumula em seu 
currículo diversos trabalhos que o credenciam como um dos principais 
nomes do humor no Brasil. Atração dos maiores festivais de humor do 
país e de todos os comedy clubs do Brasil. Classificação: Livre. | 
Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 12/10, às 21h. Ingressos: 
R$80, R$64 (Cartão Sesc) e R$40(meia).

TUDO DE NOVO
Lucas Henrique Veloso (PB) é um jovem comediante, ator, mímico e 
cartunista que apresenta um show completamente novo e promete tirar do 
público muitas risadas com suas imitações de Maria Bethânia, Luiz 
Gonzaga, Chico Anysio, Henrique e Juliano, Marcelo Resende, Michael 
Jackson, Eduardo Costa e muitos outros. Classificação livre. | Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio).  Dia 13/10, às 20h. Ingressos: R$90, 
R$72 (Cartão Sesc) e R$45(meia).

WORKSHOP DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA 
A atividade, realizada pela Lua Cheia Produções Artísticas, é voltada para 
iniciantes, com foco na maquiagem artística infantil e seus aspectos 
lúdicos, desenvolvendo a prática e a teoria na experimentação de diversos 
tipos de pigmentos, materiais e recursos. | Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho). De 17 a 19/10, das 14h às 18h. Classificação: 18 anos. 
Inscrição presencial: R$20, R$16 (Cartão Sesc), a partir de 1º de outubro.

PONTA D’AREIA PEDAÇO DO CÉU 
Uma fábula cênica musical, do Grupo Finos Trapos (BA), que se passa nos 
arredores do esquecido vilarejo “Ponta D’Areia”. Conta a aventura do velho 
Filó e sua neta Tatá na busca por um elemento raro que servirá para a 
construção da Geringonça, uma máquina espacial. Classificação livre. | 
Salvador (Arena Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 17/10, às 15h. 
Ingressos: R$20, R$16(Cartão Sesc) e R$10 (meia).

JOELMA 
Espetáculo do grupo baiano Território Sirius, que narra a surpreendente e 
emocionante vida de uma das primeiras transexuais do Brasil, atualmente 
com 72 anos de idade. Uma história de afirmação e reinvenção frente aos 
preconceitos e injustiças sociais. Classificação 14 anos| Salvador (Teatro 
Sesc-Senac Pelourinho).  Dia 19/10, às 19h30. Ingressos: R$20, 
R$16(Cartão Sesc) e R$10 (meia).

“ELES NÃO USAM TÊNIS NAIQUE”
Espetáculo ambientado numa favela do Rio de Janeiro, narra o 
reencontro de um pai e uma filha: ele foi traficante nos anos 80 e ela 
é uma jovem traficante nos dias atuais. Classificação 14 anos. | 
Barreiras. Dia 4/10, às 20h. Ingresso: R$10, R$8 (Cartão Sesc) e 
R$5 (meia). | Salvador (Teatro Sesc Senac Pelourinho). Dia 16/10, 
às 19h30. Ingresso: R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10 (meia). | 
Feira de Santana (Centro de Cultura Amélio Amorim). Dia 14/10, às 
18h. Ingresso: R$10, R$8 (Cartão Sesc) e R$5 (meia). | Jequié.  Dia 
8/10, às 16h. Entrada Franca. | Santo Antônio de Jesus. Dia 12/10, 
às 19h. Ingresso: 1kg de alimento estocável. 

OFICINA “TROCAS MARGINAIS”
A oficina será um espaço de transmissão e exercício de uma rotina 
de treinamento físico e preparação de ator, e também de um conjunto 
de dispositivos de pesquisa e criação, desenvolvidos e acionados ao 
longo dos mais de dez anos de trabalho continuado da Cia. Marginal.  
Público Alvo: artistas cênicos profissionais e em formação. | 
Jequié. Dia 6/10, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Inscrição gratuita. 
| Santo Antônio de Jesus. Dias 10 e 11/10, das 17h às 21h. 
Inscrição: 1kg de alimento estocável.

PENSAMENTO GIRATÓRIO “NA MARGEM DA CIDADE”
Painel que propõe uma reflexão sobre o teatro produzido hoje nas 
periferias, a partir da trajetória e do projeto artístico da Cia Marginal. Que 
narrativas de cidade estão sendo tecidas por um teatro feito nas 
margens? De que maneira esse teatro vem revelando os desafios das 
grandes metrópoles brasileiras? Estas são algumas das perguntas que 
nortearão o debate sobre as relações entre teatro, política, 
descentralização, territorialização e criação coletiva. | Feira de Santana 
(Centro de Cultura Amélio Amorim). Dia 13/10, às 16h. Gratuito.

O projeto de difusão e intercâmbio das Artes 
Cênicas, na sua 4ª etapa 2018, traz a Bahia:

SESC.COM.BR/PALCOGIRATORIO

CIA MARGINAL (RJ)



MÚSICA

CURSOS
Para o conhecimento, vivência e aprimoramento técnico das 
manifestações artísticas, além de desenvolver a habilidade e o talento de 
forma simples e prática.
• Salvador (Nazaré). Canto Coral (18 anos+) qua, às 19h30. Percussão 
(12 anos+) seg, 14h às 15h30. Percussão infantil (7 a 11 anos) ter e qui, 
14h às 15h30.
• Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Flauta Doce (7 anos +)  ter, 
14h às 16h; Pandeiro (10 anos +) seg, 10h às 12h.
• Feira de Santana. Flauta (7 anos+) seg e qua, 8h às 9h e seg e qui, 15h às 
16h. Violão (12 anos+) ter e sex, 9h às 10h, 10h30 às 11h30, 14h às 15h e 
16h às 17. Canto Coral (12 anos+)  seg e qua, 9h às 10h. Mensalidade 
(Cartão Sesc): R$20. Demais públicos, consultar tabela de preços.

Apresentações que mostram a influência de 
diversas culturas na formação da música popular 
baiana e brasileira. | Salvador (Piatã). Domingos, 
12h às 15h30. Vitória da Conquista (Praça 9 de 
Novembro). Dia 11/10, das 9h às 18h. 

EMUS NO PALCO INDEPENDENTE
Projeto da Escola de Música da UFBA que tem por objetivo visibilizar as 
produções artísticas de novos instrumentistas e cantores baianos. Nesta 
edição realiza duas apresentações:

• Série “Pianistas” – concerto de pianistas da Escola, com os músicos: 
Miqueias Santos, Iago Almeida, Luã Almeida, Wellington Almeida, Maria 
Luisa Cardoso, Karina Maia, Bruno Maia, Yasmin Nery. Classificação livre.  
| Salvador (Foyer do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dias 5, 19 e 26/10, 
às 18h. Gratuito. 

• Massaranduba – grupo que interpreta clássicos do chorinho e do baião 
com arranjos próprios, e homenageia figuras como Pixinguinha, Sivuca, 
Hermeto Pascoal, entre outros nomes marcantes da música brasileira. | 
Salvador (Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 25/10, às 19h. 
R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10(meia).

TAINAH CANTA MAYSA
Espetáculo musical que traz novas interpretações e arranjos de grandes 
sucessos da cantora Maysa Matarazzo, transita na flutuação inconstante 
dessa grande intérprete e compositora brasileira. Nele, a cantora Tainah 
revela sua versatilidade, diversidade e irreverência. Direção: Elísio Lopes 
JR; direção musical e arranjos: Jelber Oliveira. Classificação: livre. | 
Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dias 4, 11, 18 e 25/10, às 
20h. Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 32 (Cartão Sesc) e R$ 20 (meia).

TRANÇA
A cantora, compositora e cineasta carioca, Ava Rocha, traz no repertório 
canções próprias e também interpretações inéditas de Negro Leo, Iara 
Rennó, Dinho, Marcos Camplello, em parcerias com Tulipa Ruiz, Gustavo 
Ruiz e o poeta sergipano Tazio Zambi. Músicos: guitarra - Marcos Campello; 

20ª EDIÇÃO – 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:

• Paulo Afonso. Dia 9/10, às 19h.
• Grande Hotel Sesc Itaparica. Dia 11/10, às 21h30.
• Feira de Santana (Tomba). Dia 12/10, às 15h. 
• Santo Antônio de Jesus. Dia 13/10, às 19h. 
• Jequié. Dia 14/10, às 15h.
• Vitória da Conquista. Dia 15/10, às 16h. 
• Barreiras. Dia 17/10, às 20h.

Quinteto de Metais da UFBA  (BA) 

Entrada franca

3ª
 E

TA
PA

Conjunto de câmara formado por dois trompetes, uma trompa, 
um trombone e uma tuba, instrumentos que integram o naipe 
de metais das orquestras sinfônicas. O grupo apresenta 
repertórios compostos para essa formação com influências da 
sonoridade interiorana das bandas tradicionais.

MIMICALADO SHOW 
A partir de uma história verídica, acontecida nos bastidores de um circo 
itinerante, o palhaço-mímico Mimi, interpretado por Leandro Calado (SP), 
apresenta o seu espetáculo show, com números palhaçaria, mímica, 
malabarismo e reprises tradicionais do circo mundial. Classificação: livre. 
| Salvador (Arena Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 20/10, às 16h. 
Ingressos: R$20, R$16(Cartão Sesc) e R$10 (meia).

ANIMO FESTAS 

No freak-show do grupo La Cascata Cia Cômica (SP), o universo do 
palhaço é personificado na sombria figura de Klaus, que narra suas 
memórias no “submundo” de festas infantis, ao som de rock, música 
francesa e trilhas infantis dos anos 1980. Classificação 18 anos.| 
Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho).  Dia 20/10, às 19h30. 
Ingressos: R$20, R$16(Cartão Sesc) e R$10 (meia).

DELÍRIOS DA MADRUGADA
Show de humor do ator, cantor, compositor, apresentador e escritor baiano 
Zéu Britto. Após longas madrugadas na internet “investigando” e se 
divertindo com chats e blogs de fatos surreais, Zéu desabafa e faz de sua 
experiência um espetáculo performático que promete diversão e reflexão. 
Classificação: 16 anos. | Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio).  Dias 
20 e 21/10, às 20h. Ingressos: R$60, R$48 (Cartão Sesc) e R$30(meia).

SESC SONORIDADES
Difusão do trabalho de novos artistas e grupos baianos que 
desenvolvem uma proposta diferenciada no cenário local. Nesta 
primeira edição a temática será o samba e traz Juvino Filho e 
Quarteto de Choro, que apresenta um trabalho de fusão de 
tendências musicais consolidadas no Brasil, a partir do Choro e 
seus afluentes sonoros, considerando principalmente as etnias 
culturais que conformaram nossa brasilidade. | Salvador (Arena 
Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dias 2, 9, 16 e 30/10, às 21h. 
Ingressos: R$10, R$8 (Cartão Sesc) e R$5(meia).



Salvador (Nazaré). Segunda e quarta, com sessão às 9h; terça, 
com sessão às 13h30. | Salvador (Piatã). Quintas e sábados, com 
sessão às 14h. | Vitória da Conquista. Terça e sábado, com 
sessões às 9h30 e 14h30. | Barreiras. Quinta, com sessão às 19h; 
Sábado, com sessão às 16h. | Jequié.  Sábado e domingo, com 
sessões às 9h30 e 14h30. | Porto Seguro. Sexta, com sessão às 
14h30; Sábado, às 14h; Domingo, às 13h | Paulo Afonso. Dia 
20/10, sessão às 16h; 27/10, às 15h. | Paulo Afonso (Praça CEU, 
BTN1). Dia 11/10, sessão às 15h; 18/10 às 16h; 25/10 às 16h.

AUDIOVISUAL

Filmes de longa e curta metragem voltados para crianças e adolescentes 
que propõem um novo olhar sobre a vida. Fora dos circuitos comerciais 
de TV e cinema, abarcam a realidade da infância e juventude de diversos 
países. | Salvador (Aquidabã).

• 02/10, às 10h, 11h e 15h - A história da cabra: queijo de cabra;
• 10/10 às 10h e 11h - O Galo de São Victor;
• 16/10 às 10h, 11h e 15h  - Wickie e O Tesouro dos Deuses;
• 17/10, às 10h, 11h e 15h  - O Índio;
• 23/10 às 10h e 11h  - Habanastation;
• 24/10 às 10h, 11h e 15h  - Fimfarum: A Terceira é a melhor; Kauwboy;
• 25/10 às 10h, 11h e 15h – Curtas: Ormie; Rodas, Band Aids e Pirulitos; 
Kostya; Lumi; A aula de natação; Corrida; Grande Prêmio; O Príncipe 
Rato; O Irmão Mais Velho; Meu Monstro e Eu; O Relógio de Areia; A 
Campainha; Sou Redondo; Sinfonia do Monstro; O Frango Caçador; 
Rising Hope; Lágrimas de Um; Palhaço; Sinalizador; Tarde ou Cedo.

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.

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 31/10, 8h às 19h, seg a sex, das 9h às 16h, sáb e dom – 
Exposição “Primavera Austral - Hemisfério Sul”, do fotógrafo Nilton Araújo, 
que busca capturar com suas lentes o que passa despercebido aos 
nossos olhos diante da rotina e da vida desenfreada que levamos. | Vitória 
da Conquista. 1º a 31/10, seg a sex das 8h às 20h, e sáb e dom, das 8h40 
às 16h30 – Exposição “Animais”, do artista Cláudio Evangelista. | 
Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). De 1º/10 a  29/11, seg a qui, 
9h às 17h, e sex a dom, 14h às 21h – Exposição “Na Vida, na Arte, Sou 
Porta-Estandarte”, da artista plástica Mônica San Galo. O trabalho se 
caracteriza principalmente pelo uso efusivo das cores e pelos vários 
elementos que reportam à sua infância de menina do interior. | Salvador 
(Rua Chile). De 8/10 a 9/11, das 9h às 17h – Exposição “Xilogravura: 
Brinquedos de crianças”, com obras da artista Safira Natieley.

ARTES VISUAIS

Entrada franca mediante apresentação Cartão Sesc válido.

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

synts e guitarra – Eduardo Manso; bateria – Thomas Harres; baixo elétrico 
– Gabriel Bubu; percussão – Victória Santos e Ariane Molina; e  teclado – 
Chicão. Classificação livre.| Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). 
Dia 10/10, às 20h. Ingressos: R$30, R$24 (Cartão Sesc) e R$15(meia).

O CENTRO TEM CULTURA 
O Sesc e a Prefeitura promovem apresentações de artistas da terra com o 
objetivo de preservar as manifestações tradicionais do povo feirense, a 
exemplo de samba de roda, reggae, quixabeira e muito mais. | Feira de 
Santana. Dia 13/10, das 11h às 13h – Djalma Ferreira; 20/10, das 11h às 
13h – Paulo Bindá e 27/10, das 11h às 13h – Banda Cultural Raízes do 
Campo. 

AFROBRASILEIRA 
Misturando a raiz tradicional da cultura popular brasileira ao universo pop 
mundial, a cantora Ana Mametto traz seu timbre forte e sua presença 
marcante, mesclando a força dos tambores e ritmos da Bahia aos 
elementos da música Latina, Africana e Pop. Classificação livre. | Salvador 
(Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 20/10, às 21h. Ingressos: 
R$20, R$16 (Cartão Sesc) e R$10(meia).

BEATLES PARA CRIANÇAS 
Espetáculo musical regado a muito rock n’ roll e que conquista a todos que 
gostam dos “Beatles”, o maior fenômeno da música mundial de todos os 
tempos. É garantia de muita diversão para toda a família. | Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 28/10, às 16h. Ingressos: Plateia - 
R$ 120,00 (inteira), R$ 60,00 (meia), R$ 96,00 (Cartão Sesc). Balcão – R$ 
80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia), R$ 64,00 (Cartão Sesc).

FRENESI PARA ADEMAR 
Luiz Caldas e Saulo, juntos, interpretam novas canções e clássicos do 
movimento, em tributo a um dos maiores talentos da música baiana, 
Ademar Furtacor. Em formato intimista, vozes e violões, o espetáculo 
homenageia o fundador da Banda Furtacor, e, a partir de sua trajetória, 
revive grandes momentos do carnaval de Salvador. Toda a renda 
arrecadada será revertida para o tratamento de saúde do cantor e 
compositor Ademar Furtacor, que luta contra um câncer. Classificação livre. 
| Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 29/10, às 20h30. 
Ingressos: Plateia Fileiras A, B, C - R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia), R$ 
64,00(Cartão Sesc). Plateia Fileiras D a K e Balcão - R$ 40,00 (inteira), R$ 
20,00 (meia), R$ 32,00(Cartão Sesc).

Esta edição do projeto apresenta o Duo Flutuart 
(BA), criado em 2014 com o intuito de 
apresentar ao público de diversas faixas etárias 
o repertório para esta formação camerística de 
flauta e piano, que é tão rico e diverso, através 
de duas concepções distintas: Recitais 
Didáticos - períodos que englobam desde a 
música barroca, até as sonoridades rítmicas e 
timbrística da música contemporânea; e 
Recitais Descritivos - explanação da 
historicidade. Classificação livre. | Salvador 
(Teatro Sesc Casa do Comércio). Dia 23/10, 
às 19h. Entrada franca.



RITMOS
Curso com diferentes estilos de danças, que trabalha os diferentes 
aspectos do corpo como melhoria da coordenação motora, flexibilidade, 
além de proporcionar o prazer de dançar. | Vitória da Conquista. Segunda, 
quarta e sexta-feira, das 17h às 21h. | Salvador (Aquidabã). Terça e 
quinta-feira, às 9h30, 10h50, 16h, 16h55, 17h50 e 19h10. Requisito: a 
partir de 15 anos. Mensalidade: R$25 (Cartão Sesc). Para os demais 
públicos, consultar tabela de preços.

ESTILOS DE DANÇA
Cursos que visam o trabalho corporal para desenvolver a expressividade, a 
criatividade, a orientação espaço temporal, esquema corporal, equilíbrio, 
ritmo, além de estimular a socialização. Mensalidade (Cartão Sesc): R$20 
(2x na semana) e R$25 (3x na semana). Para os demais públicos, 
consultar tabela de preços. | Salvador (Aquidabã). Artística: ter e qui, às 
14h e 15h (6 anos+). Salão*: seg, qua e sex, às 9h10, 10h35, 14h30 e 
16h (15 anos+). | Salvador  (Nazaré). Contemporânea para Mulheres*: 
seg e qua, às 9h30 (18 anos). Salão* – seg e qua, às 10h30 (15 anos+). 
(*) Necessário atestado médico.

TRIBAL SPIN FESTIVAL – 3ª EDIÇÃO
O festival reúne artistas dedicas à pesquisa de danças étnicas, como dança 
do ventre, dança flamenca, indiana e danças da cultura hip hop, com 
estética voltada para o universo feminino e suas expressões. Nesta edição, 
traz como convidada a dançarina portuguesa Piny Orchidaceae. 
Classificação livre. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 
12/10, às 18h e 19h30. Ingresso: R$30, R$24 (Cartão Sesc) e 
R$15(meia).

MOSTRA DE SOLOS 
Fruto da prática dos bailarinos em experimentação, a partir das reflexões e 
inquietações subjetivas atravessadas por questões do coletivo e da 
convivência, a mostra apresenta os solos: “Em Obras” - Anastácia Anas; 
“Relato de um corpo sem religião” - Alejandra Moreno; “Afasia” - Janaína 
Cand eias; “Dadá, Sussuarana, Sérgia” - Mirela Ferreira; “Corpoesia 
Urbana” - Larissa Vitória; “Ausência” - Paola Vásquez  e “Deixe-me ir”- 
Talita Sueli. Classficação 14 anos.| Salvador (Teatro Sesc-Senac 
Pelourinho).  Dia 18/10, às 19h30. Entrada franca.

DANÇA

LITERATURA

Projeto nacional que promove diferentes ações da cadeia da 
literatura, desde a formação de leitores e divulgação de novos 
autores até a valorização das obras de escritores brasileiros e formas 
de produção e fruição literária, reúne 91 artistas, escritores e poetas 
para a realização de bate-papos, oficinas literárias e apresentações 
poéticas. Público-alvo: jovens, pais, educadores e universitários.

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.

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

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

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.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO

LAZER

Santo
Antônio

de Jesus

Vitória da
Conquista

Salvador
(Piatã)

Jequié

Feira
(Kalilândia)

Feira
(Tomba)

Salvador
(Rua Chile)

Salvador
(Nazaré)

Salvador
(Aquidabã)

Porto
Seguro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yoga (16 anos +).

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

Barreiras

CIRCUITO AUTORES
Bate-papo com as escritoras Stella Mariz (RJ) e Claudia Lins (AL). | 
Feira de Santana. Dia 16/10, às 14h - Colégio Estadual Teotônio 
Vilela e às 16h - Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho. | 
Santo Antônio de Jesus. Dia 18/10, às 14h30 - Sesc e às 19h – 
Escola Municipalizada Maria Conceição Costa e Silva de Oliveira. E 
Bate-papo com os escritores Joca Terron (SP) e Douglas 
Diegues(MS). | Porto Seguro. Dia 18/10, às 14h30.

Entrada franca. Classificação livre.



QUERMESSE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2019
Evento sociorrecreativo realizado pelo Sesc deste 2010 no período do 
festejo do padroeiro da cidade, com jogos de salão, brinquedos, 
brincadeiras e espaço de leitura. | Paulo Afonso (Pátio da igreja São 
Francisco de Assis). Dia 24/09 a 3/10, seg a sáb - 18h às 22h;  Dom - 
08 às 12h e 18h às 22h.

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.

ESPORTE É NO SESC! 
Momentos de integração e competitividade para crianças e jovens 
matriculados na Rede Pública e Particular de Ensino na modalidade Futsal. 
| Jequié. Professor(a), inscreva sua equipe. Gratuito. Informações: 
3525-7570.

VEM BRINCAR NO SESC
O Serviço Social do Comércio realiza atividades recreativas e culturais 
voltadas para as diferentes faixas etárias, com jogos, brincadeiras, 
oficinas, exibição de filmes, dentre outras atrações. | Paulo Afonso. Dia 
27/10, das 15h às 18h. Entrada franca.

RÉVEILLON “CICLO DAS ÁGUAS”
Celebre a vida, renove as forças e a esperança com luz, cor, alegria e tudo 
o que você precisa para ter um ano novo maravilhoso: excelente 
infraestrutura, ótima localização, em frente à praia, com todo o conforto e 
em meio a umas das mais belas paisagens naturais de Salvador, serviço 
de buffet & bebidas, animação de DJ, show pirotécnico e musical.| 
Salvador (Piatã). Dia 31/12, das 22h às 4h. Ingressos individuais* (lugar 
na mesa de 8 lugares, com buffet livre e bebidas inclusas, além de 2 
garrafas de espumante por mesa na hora da virada). Trabalhador do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e seus dependentes, deverá 
apresentar Cartão Sesc atualizado. (*) Vagas limitadas. Vendas a partir de 
1º de julho. Mais informações: (71) 3367-8512/8520 ou 
social_piata@sescbahia.com.br

SEMANA DA CRIANÇA
O Sesc promoverá uma semana repleta de atividades lúdicas para escolas, 
com brincadeiras, filmes, músicas, arena de jogos, brinquedos infláveis, 
oficinas de construção de brinquedos, contação de histórias, jogos 
recreativos, apresentações teatrais e muita alegria. | Feira de Santana. De 
8 a 11/10, das 9h às 16h, mediante agendamento.

RECREAÇÃO

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 6 a 27/10, 
sábados, das 15h às 17h. Vagas limitadas. Informações: 3613-4220 ou 
esportebarreiras@sescbahia.com.br

COPA SESC DE KARATÊ DO TRADICIONAL 
Competição de karatê Dô Tradicional, que reúne Karatecas da cidade em 
disputa de katá e kumitê. O evento privilegia a participação de crianças e 
adolescentes, e visa promover o intercâmbio entre as diversas escolas 
de karatê Dô da cidade. | Feira de Santana. Dia 14/10, das 8h45 às 13h. 

O Sesc, com o apoio da Rede Bahia, através do Jornal da Manhã, 
realiza o maior circuito de corrida, com percursos de 5km (14 anos 
+) e 10km (18 anos +) para corrida, e 3km para caminhada (faixa 
etária livre).

Etapa Camaçari (Centro Administrativo). Dia 21/10, com 
concentração a partir das 6h30 e largada às 7h. Informações: (71) 
3254-3965 ou esporte@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 nos dias 10 e 11, das 10h às 18h, Sicomércio, Edifício Mont 
Blanc, R. Eixo Urbâno Central, 7 - Centro, Camaçari, até o 
preenchimento total das vagas. Os alimentos arrecadados serão 
entregues às Instituições sociais cadastradas no Programa Mesa 
Brasil Sesc.

3) O kit atleta (sacola com camiseta e número de participação) deverá 
ser retirado no momento da entrega de alimentos.

Entrega dos alimentos e retirada dos kits: Dias 10 e 11, das 10h às 
18h, Sicomércio, Edifício Mont Blanc, R. Eixo Urbâno Central, 7 - 
Centro, Camaçari - BA, 42800-110

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

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. Informações: Unidades Sesc 
ou www.sescbahia.com.br

#TodoDiaéDiadeSesc



CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Promoção, proteção e recuperação da saúde bucal de comerciários e 
dependentes a partir de 3 anos, através de clínicas odontológicas, geral e 
especializada, e de atendimentos de emergência, além de orientar e 
conscientizar a clientela sobre a importância da saúde bucal. O serviço é 
subsidiado pelo Sesc e os valores são acessíveis.
Feira de Santana - seg a sex, 13h às 16h30 e 17h30 às 21h30, e sáb, 8h 
às 12h. | Barreiras - seg a sex, 7h30 às 11h30 e 12h45 às 20h30, e sáb, 
8h às 11h30. | Santo Antônio de Jesus - seg a sex, 8h às 20h30, e sáb, 
8h às 12h. | Vitória da Conquista - seg a sex, das 7h30 às 20h30, e sáb, 
das 7h30 às 12h. | Jequié - seg a sex, 8h às 21h, e sáb, 8h às 12h. | 
Salvador (Nazaré) – seg a sex, 7h30 às 20h30, e sáb, 8h às 12h. | Porto 
Seguro – seg a sex, 7h30 às 17h. Sáb, 8h às 12h.

SAÚDE
SAÚDE BUCAL

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

NUTRIÇÃO

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

CUIDADOS TERAPÊUTICOS

SAÚDE EM PAUTA
Conjunto de práticas de apoio à difusão de conhecimentos para a adoção 
de hábitos pautados na promoção da saúde e melhoria da qualidade de 
vida, com exposições monitoradas, roda de conversa e distribuição de 
folhetos educativos. Salvador (Aquidabã). Dia 4/10, 8h às 16h – Palestra 
sobre o Câncer de Mama e seus efeitos na sexualidade de mulheres em 
tratamento com hormonioterapia, além de roda de conversa, oficina de 
turbantes e dicas de Maquiagem. | Salvador (Piatã). Dia 5/10, 9h às 12h 
– Abertura da Campanha “Outubro Rosa prevenção ao Câncer de Mama”; 
dia 6/10, das 9h às 12h - Exposição Mediada “Outubro Rosa e a Rede de 
Cuidados para as Mulheres”; dias 20 e 21/10, 9h às 12h - Exposição 
Mediada “Outubro Rosa: O empoderamento da mulher frente ao 
tratamento”; e dias 27 e 28/10, das 14h às 15h - Exposição Mediada 
“Outubro Rosa: Prevenção é vida”.  | Salvador (Rua Chile). Dia 10 e 
17/10, às 9h – Bate papo “Prevenção de doenças bucais em paciente com 
doenças sistêmicas (cardiovasculares)”; dia 18/10, às 14h30h - Roda de 
conversa sobre os mitos e verdades do auto cuidado com as mamas. | 
Salvador (Comércio). Dias 5 e 25/10, das 11h às 14h – Campanha 
Outubro Rosa; dia 11/10, das 11h às 14h – Palestra“Saúde da Criança e do 
Adolescente”; dia 19/10, das 11h às 14h – Palestra “Saúde do 
Comerciário: Farinhas e sucos funcionais”. | Salvador (Nazaré). De 1º a 
31/10 - 6ª Edição da Campanha “Doação de Lenço”, tem como objetivo 
melhorar a autoestima das mulheres que perdem os cabelos em 
decorrência da quimioterapia e da radioterapia. Toda a arrecadação será 
repassada ao Hospital Aristides Maltez; dia 26/10, das 11h30 às 13h30 - 
Exposição mediada “A Saúde Oral e os efeitos da quimioterapia”; dia 31/10, 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

• Unidade Móvel OdontoSesc 1
Irará | até 21/01/2019 na Praça Alberto Nogueira (Praça da Barra), 
segunda – 13h às 17h, terça a quinta – 8h às 17h, e sexta – 8h às 12h. 

• Unidade Móvel OdontoSesc 2
Simões Filho | de 09/10 até março de 2019 na na Rua Marechal Hermes, 
Bairro Ponto Parada  (Praça ao lado da Delegacia 22ª Companhia da Polícia 
Militar), segunda a sexta – 9h às 12h, 13h às 16h.

O Serviço Social do Comércio realiza atividades recreativas, 
esportivas e culturais para toda a família. Acesso mediante Cartão 
Sesc válido. Agendamento para grupos dos telefones das unidades. 
Veja a programação na Unidade mais perto de você! 

Salvador (Rua Chile)
Dia 9/10, às 15h - ações lúdicas para a família e exibição de filme 
infantil.

Jequié
Dia 12/10, às 9h às 16h - agendamento para grupos através do 
telefone: 3525-5007

Feira de Santana
Dia 12/10, às 9h às 16h. De 8 a 11/10, 9h às 16h - atividades lúdicas 
para escolas, com brincadeiras, filmes, músicas, arena de jogos, 
brinquedos infláveis, oficinas de construção de brinquedos, contação 
de histórias, jogos recreativos e apresentações teatrais.

Salvador (Piatã)
Dia 12/10, das 9h às 15h30 - Show de Mágica, palhaçaria, atividades 
recreativas, oficina de bolhas de sabão, oficina de brinquedos.

Vitória da Conquista
Dia 12/10, das 10h às 16h - Projeto Pintando o Sete com o  tema “No 
Mundo da Imaginação”, com jogos, brinquedos infláveis, brincadeiras 
tradicionais e contação de histórias. A unidade arrecadará brinquedos 
que serão revertidos em doação para crianças menos favorecidas da 
comunidade; Campanha “Faça uma Criança Feliz” – arrecadação de 
brinquedos para doações. Ao doar o brinquedo, a pessoa receberá um 
cupom para concorrer a uma bicicleta no final do mês de outubro. De 
1º a 31/10 -  troca de brinquedos por cupom; dia 31/10, às 15h - 
sorteio da bicicleta.

Paulo Afonso
Dia 12/10, das 15h às 20h - cama-elástica, piscina de bolinha, 
oficinas artísticas, exibição de filmes, recreação, personagens 
animados, escultura com balão,  jogos educativos e pintura facial.

Santo Antônio de Jesus
Dia 12/10, das 9h às 16h. Informações: 3162-1716 

Dia das
�ianças
no Sesc



SESC + EMPRESA
Através de parceria, o Sesc oferece aos funcionários das empresas do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo a oportunidade de acesso à 
Cultura, Lazer, Educação, Saúde e, principalmente, a Cidadania no próprio 
local de trabalho. | Santo Antônio de Jesus, Salvador (Nazaré) e Vitória 
da Conquista.

CURSOS ADAPTADOS PARA 3ª IDADE
Momentos de integração e crescimento pessoal para clientela com 60 
anos+, através de atividades do Trabalho Social com Grupos de Idosos. 
Terapia do Corpo - 3ª e 5ª-feira, 7h e 8h. Valor: R$20. Dança de Salão - 3ª 
e 5ª-feira, 9h, 10h e 11h. Valor: (R$20). Dança Afro - 2ª e 4ª-feira, 14h e 
15h. Valor: (R$20). Canto Coral - 2ª e 5ª-feira, 8h às 9h40. Valor: (R$20). 
Prática de Conjunto Instrumental (flauta e violão) - 3ª feira, 8h às 9h40. 
Valor: (R$20). Violão - 2ª e 5ª- feira, 9h50 às 11h30. Valor: (R$20). Canto 
Coral Inicial - 3ª-feira, 9h50 às 11h30. Valor: (R$20). Teatro - 2ª e 4ª-feira, 
9h30 às 11h30. Valor: (R$20). Pintura em Tela (Iniciante) – 5ª-feira, 8h30 
às 11h30. Valor: R$35,00 (Cartão Sesc e integrantes do Grupo Fonte de 
Vida). | Salvador (Rua Chile). Vagas remanescentes!

GRUPOS DE IDOSOS
As ações do Trabalho Social com Grupos de Idosos do Sesc têm o objetivo 
de estimular o desenvolvimento individual e coletivo do idoso na 
sociedade, promover sua autoestima e integração em diferentes 
ambientes e reconstruir sua autonomia por meio de cursos, esportes e 
atividades. | Feira de Santana. Reuniões às quartas-feiras, das 14h às 
17h. | Santo Antônio de Jesus. Quartas, das 9h às 18h – Encontro para 
formação de grupo. | Vitória da Conquista. Dia 1º/10, às 15h  – Reunião 
de Convivência do Grupo Sempre Viva.

CURSO LIVRE PARA 3ª IDADE
Aproveite o seu tempo livre em momentos de integração e crescimento 
pessoal. Dança de Salão: 2ª-feira, das 14h às 16h. Artesanato: 3ª-feira, 
das 14h às 16h. Teatro: 5ª-feira, das 14h às 16h. | Feira de Santana.

ENCONTRO DA 3ª IDADE: MATURIDADE EM MOVIMENTO
O Sesc promove encontro no Hotel Fazenda EcoVille, em Mata de São 
João, com intuito de desenvolver o senso critico dos idosos enquanto 
cidadãos atuantes e participativos na sociedade. | Salvador. Dia 25/10, 
das 8h às 16h – saída da Rua Chile. Valor: R$150 com almoço incluso. 
Comercialização a partir de 06/09 na tesouraria da unidade.

FESTIVAL “GERAÇÕES DE TALENTO”
O Sesc promoverá a comunicação intergeracional, apresentando e 
revelando talentos nas diversas modalidades artísticas e culturais do 
âmbito familiar. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 11/10, às 
14h30. Comercialização de ingresso (R$2) na tesouraria da Unidade.

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 18/10, às 14h30. Inscrições de duplas na recepção da unidade a 
partir do dia 9/10.

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

1º SIMPÓSIO SESC DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 
EMPREENDEDORISMO
A ação tem o objetivo de evidenciar os casos de sucesso dos alunos 
empreendedores dos Cursos de Valorização Social realizados pelo Centro 
de Formação Artesanal e Comunidades. A atividade contará com a 
presença de alunos, instrutores, lideranças e/ou responsáveis das 
instituições parceiras. | Salvador (Teatro Sesc-Senac Pelourinho). Dia 
2/10, das 13h30 às 16h30. 

ASSISTÊNCIA
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

às 16h – 6ª edição Baile Rosa (acesso mediante doação de lenço de 
cabeça). Santo Antônio de Jesus. Campanha de orientação sobre câncer 
de mama durante todo o mês de outubro. Informações: 
enfermeirasaj@sescbahia.com.br. | Jequié. De 1º a 31/10 - Ações de 
Prevenção com palestras e orientações sobre câncer de mama e a 
importância do auto exame; distribuição orientada do laço cor de rosa e 
informativos com dicas de saúde. | Vitória da Conquista. O Sesc em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e escolas técnicas de saúde, 
realiza a campanha “Cuidados com o coração” – um alerta para os cuidados 
contra as doenças cardiovasculares e incentivando a prevenção e a prática 
de atividades físicas. Durante todo o mês de Outubro, sempre às 10h.

SEMANA DO IDOSO 
Este ano a ação traz o tema “Sexualidade na Terceira Idade - A culpa é do 
tabu” e trabalha mitos e preconceitos sobre a sexualidade e afetividade na 
terceira idade no intuito de melhorar a autoestima do segmento idoso. 
Além do Sesc, participam das comemorações entidades públicas e 
privadas que se dedicam a essa clientela, como a Secretaria Municipal de 
Saúde, Centros de Convivência, AFAS, IAG, Unimed, Uati, Conselho 
Municipal de Defesa da Pessoa Idosa e outros. Feira de Santana.

• 1º e 2/10, das 9h às 16h
Mostra de serviços gratuitos para idosos e Apresentações Culturais dos 
grupos de idosos. Praça João Barbosa de Carvalho.

• 3/10, das 8h às 14h
Terapias Integrativas: Oficina da Memória, Yoga do Riso, Dança Circular e 
Meditação; das 14h às 17h – Tarde Dançante. Sesc.

A campanha Outubro Rosa é realizada em diversos países e visa a 
conscientizar mulheres e homens sobre a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Salvador (Nazaré). Dia 25/10, das 17h às 21h – Baile, com animação 
de Paulo Humildes. Comercialização de mesa (4 lugares) - R$ 48,00 
(Cartão Sesc), a partir de 04/10 na tesouraria do Sesc Rua Chile. 
Informações: 3324-4506.

5 º  W O R K S H O P  D A S  A R T E S  

A Arte Sustentável
-  I D E I A S  C R I AT I VA S  -

Palestras, oficinas e exposições voltado para 

artistas e artesãos, instrutores dos Cursos 

de Valorização Social, e representantes dos 

Núcleos Comunitários. | Teatro Sesc Casa do 

Comércio. Dia 17/10, das 13h30 às 16h30. 

Informações: 3324-4524.



SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL

A equipe do Mesa Brasil, em 
parceria com empresas e órgãos 
públicos, realiza ações voltadas à 
saúde, autoestima e cidadania. 
|Feira de Santana (Ceasa). Dia 
16/10, das 9h às 11h30 - 
Exposição monitorada. | Salvador 
(Feira de São Joaquim). Dia 9/10, 
das 9h às 12h – Outubro Rosa - 
Prevenção ao Câncer de Mama.

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 1º/10, 14h – Palestra “A Desinformação na era da Informação”; 
dia 15/10, 8h30 – Palestra “Alimentação Saudável x Planejamento 
Urbano: O que é deserto Alimentar?”. 

Feira de Santana:
Dia 10/10, 9h às 11h – Palestra “Insegurança Alimentar e Nutricional 
e DHAA”; dia 25/10, 14h às 17h – Palestra “Associativismo e 
Cooperativismo: estratégias empreendedoras e solidárias”.

Salvador (Aquidabã). Dia 19/10, 8h às 12h – Palestra “Prevenção ao 
Câncer de Mama e direitos da pessoa com câncer”. 

O Sesc realiza curso de customização de fardamento para 
representantes de instituições atendidas pelo Programa Mesa Brasil. 
| Salvador (Mesa Brasil). Dias 3,10,17,24 e 31/10, das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30. | Feira de Santana. Dias 11 e 22/10, 
14h às 16h - Encontro Tecendo a Rede.

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA)
19 a 21/10

RIO DE JANEIRO e GRUSSAÍ (RJ)
30/10 a 4/11

FLORIANÓPOLIS E BLUMENAU (SC)
10 a 16/10

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA (BA)
12 a 14/10 (Nª Senhora Aparecida) 

MACEIÓ (AL)
15 a 18/11 (Proclamação da República) 

GRAMADO E NATAL LUZ (RS)
16 a 21/12

O MESA VAI A ESCOLA
Ações educativas, com palestras e oficinas, sobre saúde e cidadania 
direcionadas ao público atendido pelas Instituições. | Salvador (Creche 
Dom Giussani). Dia 26/10, das 9h às 16h.

O MESA VAI ÀS INSTITUIÇÕES 
A equipe do Mesa Brasil realiza ações voltadas à saúde, autoestima e 
cidadania em instituições sociais. | Feira de Santana (Dispensário 
Santana). Dia 30/10, das 14h às 16h. 

GESTÃO SOCIAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
O Sesc promove curso voltado para organizações da sociedade civil, com 
foco na elaboração de projeto social e seus aspectos constitutivos, além 
mobilização de recursos locais. | Salvador. Dias 30 e 31/10, 9h às 16h. 



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.

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.

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

Grande Hotel Sesc Itaparica

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.

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

Reveillon

Grande Hotel Sesc Itaparica

Para celebrar o Ano Novo, o Sesc promove no Grande Hotel Itaparica uma festa com muita energia e 
alegria na qual você é convidado a passar um momento único na chegada de 2019, com serviço de 
buffet & bebidas, animação de DJ, show pirotécnico e musical. Para participar da festa, serão 
disponibilizados 100 ingressos individuais que dá direito a um lugar em mesa composta de 4, 6 ou 8 
lugares, com direito a buffet e bebidas (água, refrigerante, Whisky, cerveja e espumante). 

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




