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TRANSFORMA

VIDAS E INSPIRA 

NOVAS HISTÓRIAS







EXPERIÊNCIAS
TRANSFORMADORAS

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é 

uma instituição pioneira que, desde 1946, 

transforma a vida de milhares de catarinenses 

com bem-estar e qualidade de vida. Sem fins 

lucrativos, integra o Sistema Fecomércio e se 

destaca como uma das entidades de caráter 

social mais atuantes do país.

Conheça a partir de agora 

o que o Sesc tem a oferecer.

The Social Service of Commerce (Sesc) is a pioneering 
institution that, since 1946, has transformed the lives of 
thousands of people from Santa Catarina with wellbeing 
and quality of life. Non-profit, it is part of the Fecomércio 
System and stands out as one of the most active social 
entities in the country. 

Discover from now on what Sesc has to offer.

TRANSFORMATIVE EXPERIENCES

Acesse e 
saiba mais. 

Access and 
learn more.



EXPERIÊNCIAS
TRANSFORMADORAS



TEM 
SEMPRE UM 
SESC PERTO 
DE VOCÊ
Estamos presentes em todas as regiões de Santa Catarina, 

com 45 Unidades Fixas de atendimento (sendo 32 Unidades 

Operacionais + 9 Quadras Comunitárias + 3 Hotéis) em 35 

cidades e 6 Unidades Móveis. 

THERE’S ALWAYS A SESC NEAR YOU

We are present in all regions of Santa Catarina, with 45 Fixed 
Service Units (32 Operating Units + 9 Community Courts + 3 
Hotels) in 35 cities and 6 Mobile Units. 



1. Araranguá 

2. Balneário Camboriú

3. Biguaçu

4. Blumenau

5. Brusque

6. Caçador

7. Canoinhas

8. Chapecó

9. Cocal do Sul 

10. Concórdia

11. Criciúma

12. Curitibanos

13. Florianópolis

14. Forquilhinha

15. Irani

16. Itajaí

17. Jaraguá do Sul

18. Joaçaba

19. Joinville

20. Lages

21. Laguna

22. Mafra

23. Palhoça

24. Palmitos 

25. Penha

26. Rio do Sul

27. São Bento do Sul

28. São João Batista

29. São Joaquim

30. São José

31. São Miguel do Oeste

32. Tijucas

33. Tubarão

34. Urubici

35. Xanxerê

Academia

Departamento Regional

Centro de Atividades

Escola

Hotel / Pousada

Mesa Brasil Sesc

Quadra Comunitária

Restaurante

Unidade Móvel

Espaço de Lazer

Gym Mesa Brasil Sesc 

Regional Department Community Court 

Activity Center Restaurant

School Mobile unity 

Leisure spaceHotel  / Inn

Acesse e 
saiba mais. 

Access and 
learn more.



MISSÃO

Nosso propósito:
Promover ações socioeducativas que contribuam para o 

bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores 

do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares 

e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática.

Mission

Our purpose 

To promote socio-educational actions 
that contribute to the social well-being 
and quality of life of workers in the 
trade of goods, services and tourism, 
their families and the community, for 
a fair and democratic society.

VISÃO 

Até 2026 queremos:
Aumentar o reconhecimento do Sesc como instituição 

promotora do bem-estar social e da qualidade de vida dos 

trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. 
VISION 

By 2026 we want

Increase the recognition of Sesc 
as an institution that promotes 
social well-being and the quality 
of life of workers in the trade of 
goods, services and tourism.



VALORES 

Acolhimento:
Cuidamos para vivenciar e oferecer um ambiente 

humanizado e acolhedor, estabelecendo relações 

que colaborem tanto para o sentimento de 

pertencimento quanto para a satisfação dos clientes 

e dos demais públicos de interesse.

Integridade: 
Atuamos de forma ética, em conformidade com 

as normas e legislações pertinentes, assegurando 

a devida utilização dos recursos, a confiabilidade 

e a visibilidade das comunicações, zelando pela 

transparência, confiança e fortalecimento das 

relações institucionais.

Diversidade: 
Promovemos a diversidade sociocultural, valorizando 

as práticas sociais, combatendo qualquer forma de 

discriminação e viabilizando o amplo acesso e a 

permanência dos diversos públicos em ambientes, 

programações, serviços e experiências inclusivas.

Excelência: 
Temos o compromisso com a melhoria contínua 

e com a eficiência e a eficácia do nosso fazer para 

fortalecer a referência do Sesc como instituição 

promotora de experiências excelentes para todos os 

públicos e em todas as regiões do país.

Sustentabilidade: 
Incorporamos práticas de sustentabilidade de forma 

transversal e integrada, cooperando para agendas 

interinstitucionais e contribuindo para objetivos 

comuns a toda a sociedade.

Inovação: 
Buscamos novas e melhores maneiras de realizar 

as atividades, conectando ideias e iniciativas com 

tendências, tecnologias e técnicas que propiciem 

o aperfeiçoamento e/ou mudanças estruturais no 

fazer institucional, bem como no atendimento das 

demandas sociais.

VALUES

Welcoming:  We take care to experience 
and offer a humanized and welcoming 
environment, establishing relationships that 
collaborate both for the feeling of belonging 
and for the satisfaction of customers and 
other stakeholders.

Integrity:  We act ethically, in compliance with 
relevant rules and legislation, ensuring the 
proper use of resources, reliability and visibility 
of communications, ensuring transparency, 
trust and strengthening institutional 
relationships.

Diversity:  We promote sociocultural diversity, 
valuing social practices, fighting any form 
of discrimination and enabling wide access 
and permanence of different audiences in 
inclusive environments, programs, services 
and experiences.

Excellence:  We are committed to continuous 
improvement and to the efficiency and 
effectiveness of our work to strengthen Sesc’s 
reference as an institution that promotes 
excellent experiences for all audiences and in 
all regions of the country.

Sustainability:  We incorporate sustainability 
practices in a transversal and integrated 
manner, cooperating with inter-institutional 
agendas and contributing to common 
objectives for the whole society.

Innovation: We seek new and better ways 
of perform our activities, connecting ideas 
and initiatives with trends, technologies and 
techniques that provide improvement and/
or structural changes in institutional work, as 
well as in meeting social demands.







EDUCAÇÃO

Atua desde o início da 

vida e forma para o futuro.
It acts from the beginning of life and forms for  
the  future.

Educação Infantil / Creche

De 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias.

Early Childhood Education / Nursery schools 
From 4 months to 3 years, 11 months and 29 days.

Early Childhood Education / Pre-School 
From 4 years to 5 years, 11 months and 29 days. 

Elementary School 
From 6 to 14 years.

Robotics 
Offered to the public 
from 7 years old. 

Science Room 
It brings the great sciences closer 
to the general public.

Science Club 
Free activity, suggested 
forchildren from 6 years old. 

Ensino Fundamental

De 6 a 14 anos.

Robótica
Oferecido para público 

a partir de 7 anos.

Sala de Ciências

Aproxima as grandes 

ciências do público em geral.

Educação Infantil / Pré-Escola

De 4 anos a 5 anos, 11 meses e 29 dias.

Clube de Ciências

Atividade gratuita, 

sugerida para crianças 

a partir de 6 anos.

EDUCATION



Criar Sesc 
From 6 to 13 years. Four hours of daily service in  
the through after-school activities. 

Youth and Adult Education (EJA) 
Assists young people, adults and
elderly people who did not have access 
to studies in an appropriate time.

Sesc Languages 
English and German courses. 
Attends from children to 60+. Methodology 
focused on communication with training in 3 
years and certification*. 
* For teen, adult and master modalities. 

Pre entrance exam 
Modern and dynamic teaching methodology. 

Criar Sesc

De 6 a 13 anos. Quatro horas de 

atendimento diário no contraturno 

escolar.

Educação de Jovens 
e Adultos (EJA)

Atende jovens, adultos e idosos 

que não tiveram acesso aos 

estudos em tempo apropriado.

Pré-Vestibular

Metodologia de ensino 

moderna e dinâmica.

Sesc Idiomas

Cursos de inglês e alemão.

Atende do público infantil ao 60+.
Metodologia focada na comunicação com 
formação em 3 anos e certificação*. 
* Para modalidades adolescente, adulto e máster.

Acesse e 
saiba mais. 

Access and 
learn more.



SAÚDE

Ações de prevenção e recuperação da 

saúde do indivíduo e da coletividade.
Actions for the prevention and recovery of the health of the individual and  
the community. 

HEALTH



Programa de Saúde 
Sexual e Reprodutiva

Multiplicadores de Saúde: 

Formação de jovens para 

disseminação de informações 

para prevenção às ISTs/HIV entre 

estudantes da rede pública.

Sexual and Reproductive Health Program 
Health Multipliers: 
Training young people to disseminate 
information for the prevention of STIs/HIV 
among public school students.  

Restaurantes,
Lanchonetes e 
Refeições Congeladas

Alimentação nutritiva, com 

cardápios balanceados e 

lanches saudáveis. 

Restaurants, Cafeterias and  
Frozen Meals 
Nutritious food,  with balanced 
menus and healthy snacks.

Serviços de Saúde 

Massoterapia, Psicologia, Nutrição 

Clínica, Estética Facial e Acupuntura.

Health Services 
Massage Therapy, Psychology, Clinical 
Nutrition, Facial Aesthetics and Acupuncture.

Odontologia

Infraestrutura completa 

para a saúde bucal.

Dentistry 
Complete infrastructure for oral health. 

PROJETOS ITINERANTES

OdontoSesc

Duas unidades com cadeiras 

odontológicas, sala de raio-X 

e esterilização.

Two units with dental chairs, X-ray  
and sterilization room. 

Sesc Saúde Mulher

Duas unidades móveis realizam 

mamografias digitais e exames 

Papanicolau.

Two mobile units perform digital 
mammograms and Pap smears. 

  ITINERANT PROJECTS 

Acesse e 
saiba mais. 

Access and 
learn more.



CULTURA
Ações pautadas pela qualidade artística, 

caráter inovador e viés educativo.
Actions guided by artistic quality, innovative character and educational bias.

Cursos de Cultura

Danças, ballet, canto, guitarra, teclado, 

violão, musicalização, teatro, desenho, 

pintura, fotografia, entre outros.

Culture Courses 
Dances, ballet, singing, guitar, keyboard, guitar, 
musicalization, theater, drawing, painting, 
photography, among others. 

Bibliotecas

São 29 Bibliotecas.

Libraries 
There are 29 Libraries. 

Galerias de Arte

5 Galerias que fomentam 

a produção artística 

catarinense.

Art galleries 
5 Galleries that promote artistic 
production in Santa Catarina.

Prédios Históricos Tombados

Museu de Florianópolis; Centro 

Cultural Vidal Ramos Sesc Lages; 

e Casa de Cultura Sesc Laguna.

Historic Buildings 
Florianopolis Museum; Vidal Ramos Sesc 
Lages Cultural Center; and House of Culture 
Sesc Laguna Laguna. 

Museu de 
Florianópolis

1 Museu de Cidade.

Florianopolis Museum
1 City Museum.

Teatros

7 Teatros com programação de 

música, dança, teatro, circo, cinema, 

contação de histórias, entre outras.

Theaters
7 Theaters with music, dance, theater, 
circus, cinema, storytelling, among others. 

CULTURE

BiblioSesc

2 bibliotecas móveis que atendem 5 comunidades cada.

2 mobile libraries serving 5 communities each. 

PROJETOS ITINERANTES
ITINERANT PROJECTS   



Acesse e 
saiba mais. 

Access and 
learn more.







LAZER

Atividades Físico-esportivas, 

Recreação e Turismo Social.
Physical-Sporting Activities, Recreation and Social Tourism.

Treinamento Multifuncional / 
Musculação

Treinos individualizados focados no 

objetivo de cada aluno.

Multifunctional Training / Gym 
Individualized training  focused 
on the goal of each student. 

Esporte Máster

Atividades específicas para o 

público a partir de 60 anos.

Master Sport 
Specific activities for the 
public over 60 years old. 

Pilates

Atividades de tonificação, 

realinhamento e alongamento 

que integram corpo e mente.

Pilates 
Toning, realigning and stretching 
activities that integrate body and mind. 

Brincando nas Férias

Colônia de férias 

(de inverno e de verão).

Playing on vacation 
Holiday camp (winter and summer)   

Iniciação Esportiva 

Prática esportiva para crianças, 

adolescentes e adultos.

Sports Initiation 
Sports practice for children, 
adolescents and adults. 

Brinquedotecas

Espaços de vivências lúdicas 

e de valorização do brincar.

Toy libraries 
Spaces  for playful experiences and 
appreciation of play. 

Ginástica em Grupo

Diversas opções de modalidades 

trabalhadas com dinamismo e

diversão.
Group Gymnastics 
Several options of modalities worked  
with dynamism and fun. 

Eventos Estaduais

Eventos esportivos e recreativos 

que visam integração e bem-estar.

State Events 
Sporting and recreational events aimed at 
integration and well-being.

LEISURE

Acesse e 
saiba mais. 

Access and 
learn more.



TURISMO SOCIAL

Turismo Emissivo: Viagens

Os melhores destinos para você. Escolha o 

seu roteiro, prepare as malas e boa viagem!

Emissive Tourism: Travel 
The best destinations  for you. Choose you itinerary, 
pack your bags and have a nice trip! 

Hotel Sesc Cacupé - Florianópolis

Aproveite as belezas de Florianópolis com toda 

a tranquilidade. Localizado de frente para o 

mar, o Hotel Sesc Cacupé oferece uma estrutura 

completa para receber você e sua família.

Hotel Sesc Cacupé – Florianópolis 
Enjoy of beauties of Florianopolis with complete tranquility.  
Located in front of the sea, the Hotel Sesc Cacupe offers a  
complete structure to receive you and your  family.

Turismo Receptivo: Hospedagens

A oferta de hospedagem do Sesc proporciona 

uma estrutura confortável para os turistas 

conhecerem a cultura e culinária local, 

desfrutando de variadas atividades de lazer.

Receptive Tourism: Accommodation 
Sesc’s accommodation offer offers a comfortable structure  for 
tourists to get to know the local culture and cuisine, enjoying  
a variety of leisure activities. 

Hotel Sesc Blumenau

Em Blumenau, é possível desfrutar de toda 

a arquitetura e gastronomia típicas da 

Alemanha. E com a estrutura do Hotel, tudo 

fica ainda melhor.

Hotel Sesc Blumenau 
In Blumenau it is possible to enjoy all the typical architecture  
and gastronomy of Germany. And with the structure of the  
Hotel, everything is even better 

SOCIAL TOURISM

Rural Inn Sesc Lages 
In summer or winter, the Serra Santa Catarina 
is full of attractions. Enjoy the charm and local 
programming close to nature.

Pousada Rural Sesc Lages

No verão ou no inverno, a Serra catarinense 

é cheia de atrativos. Curta o charme e a 

programação local pertinho da natureza.



ASSISTÊNCIA
Consiste em atividades 

socioeducativas e assistenciais.
It consists of socio-educational and assistance.

Empoderamento 
Social dos 50+

Bem-estar e qualidade de 

vida para os participantes.

Social Empowerment of the 50+ 
Well-being and quality of life  for participants. 

Encontro 60+

Programação criativa e dinâmica com 

os idosos participantes da atividade 

Trabalho Social com Grupos.

Meeting 60+ 
Creative and dynamic programming with the  
Elderly participants in the activity Social Work  
with Groups

Sesc Comunidade

Projeto social que proporciona 

atividades gratuitas e integradas.

Sesc Community 
Social project that provides free and 
integrated activities. 

Envolva-se

Capacitação gratuita para o 

empreendedorismo

sustentável e criativo.

Get involved 
Free training  for sustainable 
and creative entrepreneurship.

Trabalho Social em Grupos

Formação de grupos sociais que 

promove o exercício da cidadania.

Social Work in Groups 
Formation of social groups that promotes the  
exercise of citizenship.

Desenvolvimento Comunitário

Transformação social das comunidades.

Community Development 
Social transformation of communities. 

ASSISTANCE

Acesse e 
saiba mais. 

Access and 
learn more.



CIDADANIA

Mesa Brasil Sesc

Programa de combate à fome 

e ao desperdício de alimentos.

Mesa Brazil Sesc 
Program to fight hunger 
and waste of foods. 

Meio Ambiente:
Compostagem

Preocupação constante 

com a sustentabilidade.

Environment: Composting 
Constant concern with sustainability. 

CITIZENSHIP 



QUEM PODE 
UTILIZAR O SESC?

Trabalhadores com carteira assinada e/ou 

aposentados de empresas do Comércio, Prestação 

de Serviços ou Turismo e Instituições Filantrópicas. 
Workers with a formal contract and or retirees from companies in the Commerce, Provision Services 
or Tourism and Philanthropic Institutions.

How to be part of Sesc? 

WHO CAN USE SESC?

FOR YOU WHO WORK IN THE TRADE OF GOODS, SERVICES AND TOURISM
FREE ISSUE: (active, trainee*, retired**)
Copy of the term of commitment or Work card, Last paycheck, Proof address, ID card, CPF - Individual 
Taxpayer Registration Number, Updated photo  
*Copy of the term of commitment or work card. 
**Retirees present a Work card proving their condition and proof of Social Security. 
Possible Dependents: Parents of the holder, Spouse, children, siblings, grandchildren and stepchildren 
up to 21 years of age, in the case of students, up to 24 years of age; grandparents, stepfather or 
stepmother; widower of the holder, dependents with disabilities, regardless of age. 

PARA VOCÊ QUE TRABALHA NO COMÉRCIO

DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
EMISSÃO GRATUITA: (em atividade, estagiário*, aposentado**)

• Cópia do termo de compromisso ou Carteira de Trabalho

• Último contracheque

• Comprovante de residência

• Carteira de identidade

• CPF

• Foto atualizada

 *Cópia do termo de compromisso ou carteira de trabalho.

**Aposentados apresentar Carteira de Trabalho comprovando sua condição e Comprovante da Previdência Social.

Possíveis dependentes: Pais do titular, cônjuge, filhos, irmãos,netos 

e enteados até 21 anos, no caso de estudantes, até 24 anos; Avós, 

padrasto ou madrasta, viúvo do titular, dependentes com deficiência, 

independentemente da idade.

COMO FAZER 
PARTE DO SESC?



PÚBLICO EM GERAL
MEDIANTE INSCRIÇÃO EM ALGUMA ATIVIDADE:

• Carteira de identidade

• CPF

• Foto atualizada

• Pagamento da taxa de emissão do Cartão Sesc

• Comprovante de residência

CADASTRO DE EMPRESAS

É simples, rápido e gratuito:

Para saber se a sua empresa já é cadastrada, entre 

em contato pelo e-mail faleconosco@sesc-sc.com.

br ou pelo 0800 645 5454 e informe o CNPJ, que 

consta em sua Carteira de Trabalho. Ou apresente 

na Área de Relacionamento com Clientes de uma 

das nossas unidades.

Faça seu cartão digital, basta 

baixar o App Sesc-SC. 

Consulte mais informações na 

Área de Relacionamento com 

Clientes Sesc em sua cidade. 

COMPANY REGISTRATION 
It is simple, fast and free:  
To find out if your company is already registered, contact us by 
e-mail faleconosco@sesc-sc.com.br or 0800 645 5454 and inform 
the CNPJ, which appears in your Employment Card. Or present it 
in the Customer Relations Area of one of our units. 

GENERAL PUBLIC 
BY REGISTERING FOR AN ACTIVITY: 
ID Card, CPF - Individual Taxpayer Registration Number, 
Updated Photo, Payment of the Sesc Card issuance fee, 
Proof of Address 

Make your digital card, just download the 
Sesc-SC App.  See more information in the 
Sesc Customer Relationship area in your city. 



Acesse a 
versão digital





sesc-sc.com.br

0800 645 5454


