


FAZER BEM PARA VOCÊ 

É O QUE NOS FAZ BEM.  

O Sesc atua nas áreas de educação, cultura, turismo, 

saúde, esporte, lazer e ações sociais, promovendo  

o bem-estar e o crescimento pessoal das pessoas.  

Aqui, trabalhadores do comércio de bens, serviços  

e turismo, além do público geral, encontram um universo 

de benefícios e serviços para viver cada vez melhor.  



O QUE É O SESC? 

O Sesc é o Serviço Social do Comércio, uma entidade de caráter 

privado, de âmbito nacional, criada pelo Decreto – Lei nº 9.853, de 13 de 

setembro de 1946, por iniciativa do empresariado do comércio que 

administra e mantém, por meio de contribuição obrigatória legalmente 

disciplinada no seu Art. 3º e pelo Art. 240 da Constituição Federal.  

 

A Receita de Arrecadação é constituída de contribuição compulsória 

privada de 1,5% (Art. 23 da Lei 5.107 de 13/09/66 e Art. 240 da 

Constituição Federal) sobre a folha de pagamentos das empresas  

do comércio. 



O SESC TEM  

SERVIÇOS PARA VOCÊ,  

PARA OS SEUS 

FUNCIONÁRIOS,  

PARA TODOS.  





O Sesc leva educação para a sua família com ensino 

infantil, educação complementar e educação em 

ciências e humanidades. Nossa linha pedagógica  

é focada na participação coletiva dos alunos  

em um ambiente de diálogo, respeito e cooperação. 

Tudo isso para que as crianças e os adolescentes 

desenvolvam conhecimento e visão de mundo 

nessas etapas tão importantes da vida.  

EDUCAÇÃO 



SERVIÇOS DE 

EDUCAÇÃO NO SESC:  

● Escola de educação infantil – Sesquinho;  

● Educação complementar e educação  

em ciências e humanidades;  

● Centro de Referência do Envelhecimento – CRE;  

● Projeto Habilidades de Estudos – PHE;  

● Eco Trilha Sesc. 

EDUCAÇÃO 





Manter o corpo em movimento faz bem para a saúde 

e para a mente. Por isso, o Sesc conta com 

academias, ginásios, quadras, campos de futebol, 

parques aquáticos com piscinas olímpicas e 

competições em todo o estado. Dessa forma, 

levamos bem-estar tanto para o público infantil 

quanto para o adulto.  

ESPORTES 



● Academias;  

● Torneios e competições;  

● Circuito Verão Sesc de Esportes;  

● Circuito Nacional Sesc Triathlon;  

● Corridas pelo Rio Grande do Sul;  

● Ciclismo;  

● Iniciação esportiva.  

SERVIÇOS DO SESC PARA 

MOVIMENTAR VOCÊ:  

ESPORTES 





A saúde é o nosso maior bem. Por isso,  

o Sesc incentiva ações preventivas e educativas, 

disponibilizando ao público formas de diagnosticar 

doenças precocemente e oferecendo atendimento 

curativo em suas unidades pelo estado.  

 

Além disso, conta com restaurantes para você  

se alimentar corretamente. Assim, você fica bem  

para curtir o melhor da vida.  

SAÚDE 



● Restaurantes e cafeterias;  

● Espaço Mais Saúde Sesc;  

● Sorrindo para o Futuro;  

● Clínicas odontológicas;  

● Odontosesc;  

● Unidade Sesc de Saúde Preventiva.  

SERVIÇOS DO SESC  

PARA CUIDAR DE VOCÊ:  

SAÚDE 





A cultura proporciona novas visões de mundo e leva 

qualidade de vidas às pessoas, além de ser 

fundamental para o desenvolvimento da sociedade. 

Por isso, o Sesc organiza diversas manifestações 

artísticas e culturais em todos os cantos do estado. 

Com artistas vindos de todas as partes, os eventos 

atraem mais fãs a cada ano.  

CULTURA 



● Palco giratório;  

● Festival Internacional Sesc de Música;  

● Sesc Circo;  

● Sonora Brasil;  

● Rio Grande no Palco;  

● Bibliotecas;  

● Teatros;  

● Seminários culturais e artísticos;  

● Sesc Mais Leitura;  

● Feira de Livros;  

● BiblioSesc;  

CULTURA NO SESC:  

CULTURA 





Viajar é lazer, é cultura e também é diversão.  

Por isso, o Sesc oferece destinos para diversas 

regiões do estado e do país, facilitando o 

acesso ao turismo sustentável e responsável 

para você e sua família.  

TURISMO 



● Pacotes turísticos;  

● Temporada de Férias;  

● Hotelaria;  

● Hotel Sesc Gramado;  

● Hotel Sesc Torres;  

● Hotel Sesc Porto Alegre;  

● Pousada Sesc Caxias do Sul;  

● Hotéis conveniados no estado e no Brasil.  

SERVIÇOS 

QUE FAZEM 

VOCÊ VIAJAR. 

TURISMO 





Para proporcionar ainda mais lazer para você  

e para sua família, o Sesc conta com programas que 

estimulam o movimento e o crescimento intelectual 

de uma forma divertida e acessível a todos.  

DIVERSÃO 



● Brincando nas Férias;  

● Estação Verão;  

● Recrearte;  

● Dia do Desafio.  

ATIVIDADES 

DIVERTIDAS  

NO SESC:  

DIVERSÃO 





Valorizar a cidadania é oferecer auxílio a quem mais 

precisa. Por isso, o Sesc promove ações 

comunitárias que integram socialmente crianças, 

jovens, adultos e idosos. São diversas atividades 

com foco na promoção de lazer, saúde e bem-estar. 

Para que isso aconteça, são firmadas parcerias  

com prefeituras, associações de moradores  

e organizações não-governamentais que ampliam 

ainda mais o alcance das ações.  

AÇÕES SOCIAIS  



● Maturidade ativa;  

● Envolva-se;  

● Mesa Brasil;  

● Mês do Idoso;  

● Programa Sesc de Voluntariado;  

● Projeto Plantar.  

AÇÕES SOCIAIS 

DO SESC:  

AÇÕES SOCIAIS  



MUDANDO 



 

• 10% de desconto para comerciário em qualquer curso 

presencial e/ou remoto. 

 

• 20% de desconto em cursos EADs técnicos e 10% para 

cursos livres. 

 

Não perca tempo para mudar de vida. Aproveite ! 

 

CURSOS SENAC: 



TUDO PARA  
SUA EMPRESA. 



 

• Programas de Saúde e Qualidade de  

Vida para seus colaboradores. 

 

• Atividades de integração, esporte,  

cultura e entretenimento. 

 

Solicite um programa personalizado para sua empresa. 

 

SOLUÇÕES  

CORPORATIVAS: 

NEGÓCIOS  



O SESC SÓ TEM 

VANTAGENS PARA VOCÊ 

E PARA A SUA EMPRESA. 

Matricule-se.  

Como empresário ou trabalhador do setor de comércio  

de bens, serviços ou turismo, você tem ainda mais 

benefícios  

para ser cliente Sesc. Como esses:  

● Utilização dos espaços e serviços do Sesc com valores 

subsidiados (abaixo do valor de mercado);  

● Utilização dos cursos do Senac com até 20% de 

desconto.  

NEGÓCIOS  



São benefícios para você  

e para muitas outras pessoas.  

CONFIRA QUEM PODE SER 

SEU DEPENDENTE NO SESC: 
● Cônjuge ou companheiro(a): 

Não sendo o beneficiário titular civilmente 

casado, será considerada como seu 

dependente a pessoa com quem viva  

em união estável independentemente  

de sexo, desde que comprovada à união;  

● Menores de 21 anos sob guarda  

ou tutela do titular;  

● Pais, padrastos/madrastas ou pais  

de criação do beneficiário titular;  

● Filhos, enteados e irmãos  

inválidos de qualquer condição  

e incapazes para o trabalho e;  

● Filhos e enteados menores de 21 anos. 

Se estudantes, até 24 anos;  

● Netos do titular menores de 21 anos.  

Se estudantes, até 24 anos;  

● Avós paternos e maternos do titular;  

● Órfãos do titular menores de 21 anos. Se 

estudantes, até 24 anos.  

NEGÓCIOS  



SEJA CLIENTE 

SESC E FAÇA JÁ 

O SEU CARTÃO 

DIGITAL.  

Mais informações em: 

www.sesc-rs.com.br 

NEGÓCIOS  

https://www.sesc-rs.com.br/


A GENTE EXISTE 

PARA FAZER 

VOCÊ FELIZ.  

Venha aproveitar tudo o que Sesc 

tem para oferecer para você.  




