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73 anos de 
realizações e 
oportunidades

Onde tem Sesc, tem acolhimento, encontro, 
parceria, inclusão, bem-estar e conhecimento que 
se multiplica. Sem fins lucrativos, o Sesc integra 
o Sistema Fecomércio e se destaca como uma 
das entidades de caráter social mais atuantes em 
todo o país.

Desde 1946, a Instituição conecta as pessoas 
e proporciona vivências de qualidade aos 
trabalhadores do comércio de bens, serviços 
e turismo, seus dependentes, e à sociedade, 
através de ações nas áreas de Educação, 
Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Em 2019 
não foi diferente. Os catarinenses participaram 
ativamente das programações e tiveram acesso 
a um mundo de possibilidades, realizações e 
oportunidades.

Apresentação
Todos os anos apresentamos os principais 
investimentos, resultados e inovações da 
Instituição no Balanço Social Sesc. A partir 
dos números de 2019 e do impacto social 
que estes dados representam, mais uma vez 
evidenciamos nesta publicação o nosso alcance 
e transparência.

Fechamos o ano com 59 estruturas físicas em 33 
cidades, além de seis unidades móveis, que de 
forma itinerante, levam os serviços do Sesc para 
outros municípios. Investimos R$ 37,5 milhões 
em obras e equipamentos, inauguramos cinco 
Unidades Operacionais, duas escolas e duas 
quadras do projeto Sesc Comunidade.

No total, 421.241 clientes com Cartões Sesc 
no Estado tiveram acesso à escolas, cursos 
de idiomas, odontologia, serviços de saúde, 
restaurantes, apresentações de espetáculos, 
aulas de música e dança, bibliotecas, esporte, 
academias, recreação, viagens, trabalho social 
com grupos, ações de solidariedade, cidadania 
e socialização. As atividades sistematizadas 
registraram 3.441.951 participações de 
crianças, jovens, adultos e idosos, que viveram 
experiências transformadoras.

As realizações apresentadas no Balanço Social 
Sesc 2019 giram em torno do: ensinar e aprender; 
acesso à educação através de bolsas de estudo; 
estímulo ao brincar; incentivo à leitura; ampliação 
de repertórios culturais; formação artística; 
acessibilidade; vida ativa e saudável; longevidade; 
conhecer novos lugares; inclusão social; combate 
à fome e ao desperdício; meio ambiente e 
sustentabilidade. 

Como signatário do Movimento Nacional dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
no Estado, o Sesc está comprometido com a 
incorporação e disseminação dos ODS. Ao longo 
desta publicação, destacamos as práticas que 
contribuem para o alcance dos desafios globais 
da Agenda 2030. Essas ações são identificadas 
com os ícones dos ODS com os quais estão 
alinhados. 

Todo esse trabalho é reconhecido pelo público 
que frequenta o Sesc e também através de 
premiações, certificações e menções honrosas 
que valorizam, prestigiam e incentivam a 
ampliação da atuação. Neste contexto, além dos 
prêmios recebidos em 2019, incluímos neste 

documento alguns depoimentos de clientes 
postados nas redes sociais e encaminhadas aos 
canais de relacionamento da Instituição.

Nossa jornada é possível graças ao engajamento 
dos 2.775 colaboradores e 661 estagiários. Com 
dedicação e profissionalismo, as nossas equipes 
de trabalho contribuem diariamente para que os 
clientes Sesc tenham uma vida mais plena.

As informações destacadas nesta publicação 
são indicadores do nosso compromisso com 
o desenvolvimento dos catarinenses, com a 
cidadania e sustentabilidade. Agradecemos as 
nossas equipes de trabalho, a confiança dos 
clientes, parceiros, empresários mantenedores e 
a todos que fazem parte do Sesc.
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0800 645 5454   |  sesc-sc.com.br
facebook.com/SescSC
instagram.com/Sesc_SC
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envolvidos na produção do Balanço Social 2019.
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Bruno Breithaupt

Presidente do Sistema Fecomércio/SC e do 

Conselho Regional do Sesc/SC

O Sesc transforma a vida das pessoas há 73 
anos. Nossa atuação e capilaridade foram 
ainda mais longe em 2019: a região da Grande 
Florianópolis ganhou Unidades em São João 
Batista, São José e no Centro de Florianópolis; a 
infraestrutura escolar foi ampliada em Criciúma; 
Blumenau passou a contar com novas instalações 
no bairro Vila Nova; Araranguá ampliou a 
capacidade de atendimento com um novo espaço 
e escola; e as cidades de Forquilhinha e Biguaçu 
receberam as quadras do Sesc Comunidade.

É por meio das nossas academias, ginásios, 
bibliotecas, escolas, clínicas, restaurantes, 
teatros e hotéis que contribuímos, no dia a dia, 
para o desenvolvimento social, econômico e 
educacional do nosso Estado.

O compromisso do Sesc com a Agenda 2030 e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), estabelecidos pelos países membros 
da ONU em 2015, norteiam alguns projetos e 
serviços da entidade que destacamos nesta 
edição do Balanço Social. São ações de combate 
à obesidade infantil, bolsas de estudos gratuitas 
que ampliam o acesso à educação, exames de 
mamografias e papanicolaus gratuitos chegando 
nas comunidades periféricas, oferta de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), que traz os brasileiros 
de volta às salas de aula, entre tantas outras 
iniciativas.

Este foi um ano de importantes realizações, não 
só para o Sesc Santa Catarina, mas também 
para milhares de pessoas que tiveram suas 
vidas permeadas por nossas ações ao longo dos 
meses.

Em um cenário de inquietações políticas e 
econômicas, conseguimos ampliar e fortalecer 
o atendimento do Sesc com a abertura de novas 
Unidades e implantação de novos serviços. É 
claro que ajustes de rota são sempre necessários 
e não foi diferente conosco. Em 2019 importantes 
projetos foram revistos e redimensionados, 
sempre visando à excelência no atendimento e à 
prestação de serviços de qualidade à população.

Com a publicação do Balanço Social, mais uma 
vez reafirmamos nosso compromisso com a 
transparência e a responsabilidade social. Os 
resultados que aqui apresentamos somente são 
possíveis com o comprometimento de todo um 

Palavra do 
Presidente Palavra do 

Diretor

Roberto Anastácio Martins

Diretor Regional do Sesc Santa Catarina

Os desafios econômicos e as turbulências 
políticas dos últimos anos não desviaram o 
foco do Sesc nas pessoas. Isso se reflete na 
qualidade e abrangência dos serviços ofertados 
aos trabalhadores do comércio de bens, serviços 
e turismo e seus familiares e comunidade em 
geral, mas também nos indicadores internos. 
A valorização do capital humano da entidade, 
com a melhoria do ambiente de trabalho e da 
qualidade de vida do colaborador, permanece 
como um dos faróis da entidade. 

Fechamos o ano com números muito positivos: 
atingimos o índice de 91,9% de satisfação dos 
usuários/clientes e 80,43% dos Cartões Sesc 
emitidos em 2018 foram renovados em 2019. 

Agradecemos aos empresários e lideranças 
do comércio de bens, serviços e turismo que 
colaboram com a Instituição, ao Conselho 
Regional do Sesc, dirigentes e colaboradores que 
nos ajudam a construir a cada dia uma sociedade 
mais justa e democrática.

quadro funcional, que não mede esforços ao 
oferecer a melhor experiência possível a nossos 
clientes. Aproveito para enaltecer e agradecer 
o empenho de colaboradores, empresas e 
entidades parceiras. A verdadeira transformação 
social só é possível quando todos cooperam e 
trabalham em prol de uma causa comum.

Mais do que nunca, é momento de trazer à luz 
as conquistas e o verdadeiro impacto provocado 
pelas ações do Sesc nas diferentes áreas de 
atuação – Educação, Saúde, Cultura, Lazer e 
Assistência. É o que você vai encontrar nas 
próximas páginas.

Boa leitura.
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Estratégia

Ser referência em 
ações socioeducativas 
nas áreas de Educação, 
Saúde, Cultura, Lazer e 
Assistência.

Visão
Transparência 

Excelência 

Atuação em rede

Ação educativa 
transformadora 

Sustentabilidade

Acolhimento 

Respeito à diversidade

Protagonismo 

Inovação

Valores
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.

Missão
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Direção Regional

Divisão 
Administrativa e 
Financeira (DAF)

Divisão de 
Programação 
Social (DPS)

Gerência de 
Finanças (GFI) Gerência de Educação 

e Cultura (GEC)

Gerência de Tecnologia 
e Informação (GTI) Gerência de Lazer (GLA)

Gerência Jurídica (GJU)

Gerência 
Administrativa (GAD)

Gerência de Saúde e 
Assistência (GSA)

Unidades Operacionais

Secretaria da Direção Regional (SecDR)

Assessoria de Planejamento (APLAN)

Assessoria de Infraestrutura (AINF)

Assessoria de Comunicação e Marketing (ACOM)

Assessoria de Recursos Humanos (ARH)

Organograma

O Sesc Santa Catarina tem sua gestão estruturada a partir de 
sólidos valores organizacionais que são evidenciados diariamente 
nas decisões, processos internos e relacionamento estabelecidos 
entre a Instituição, seus colaboradores e a sociedade. Suas ações, 
em todos os níveis da gestão, comprovam o compromisso com a 

excelência na realização de sua missão, que disponibiliza à sua 
clientela atividades que contribuem para a qualidade de vida dos 

trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus 
familiares e comunidade, nas áreas da Educação, Saúde, 

Cultura, Lazer e Assistência.

A fim de garantir a evolução de seus resultados e 
a continuidade da contribuição positiva de suas 

atividades à sociedade, o Sesc utiliza o Modelo 
de Excelência para a Gestão (MEG) em seus 
processos gerenciais. A partir da estruturação 

de práticas que evidenciam a melhoria contínua e 
constante adaptação do ambiente interno e externo, 

se busca a otimização dos recursos através de ações 
de interiorização no Estado, ampliação de Unidades 

Operacionais e implantação de novos serviços.

O Planejamento Estratégico da Instituição (2017-2021) prevê ações 
voltadas à inovação, eficiência dos processos, sustentabilidade 
e aprimoramento da gestão financeira a fim de cumprir com sua 
missão. Como resultado de sua atuação regional, a Instituição tem 
alcançado o reconhecimento da marca com seu viés social junto à 
população por oferecer serviços com qualidade e preços inferiores 
ao do mercado para sua clientela prioritária. Benefício possibilitado 
devido a aplicação equilibrada dos recursos advindos da Receita 
Compulsória, que em 2019 subsidiou 31,04% dos custos das 
atividades oferecidas a sua clientela.

Gestão estruturada a partir de 
sólidos valores organizacionais Es
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at

ég
ia
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8
7Teatros

19
Clínicas odontológicas 

3
Meios de hospedagem

29
Bibliotecas

35
Unidades Operacionais

Abrangência

22
Escolas

Academias

37 6
Unidades móveis

36
Quadras, campos e ginásios

7
Quadras comunitárias

19
Restaurantes

O Sesc Santa Catarina fechou 2019 com 59 estruturas físicas 

de atendimento em 33 cidades do Estado, entre elas:

A
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5
Sedes do Programa Mesa Brasil Sesc

6
Galerias de Artes Visuais
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Ampliações 
da Estrutura

Investimento total em equipamentos e obras

R$ 37.537.355,92

R$ 32.353.944,95

R$ 5.183.410,97
Participação Departamento Nacional

Participação Departamento Regional
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Sesc Vila Nova, em Blumenau
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Novo Sesc 
Centro abre em 
Florianópolis
No dia 26 de agosto foi inaugurado o 
novo Sesc Centro, localizado na Rua Álvaro 
de Carvalho, 145, em Florianópolis. A Unidade 
está instalada em um prédio de sete andares 
com 2.498,77 m², que foi totalmente reformado 
para abrigar os serviços. Para a implantação, a 
Instituição investiu R$ 3.766.465,96 em obras e 
equipamentos.

Ampliação da 
infraestrutura escolar em 
Criciúma
Inaugurada oficialmente no dia 25 de fevereiro, 
a Escola Sesc Criciúma, na Rua General Lauro 
Sodré, 180, bairro Comerciário, tem capacidade 
para atender até 450 alunos do Ensino 
Fundamental (do 1º ao 7º ano, gradativamente 
até o 9º ano) e projeto Habilidades de Estudo 
(contraturno escolar). O projeto recebeu 
investimentos de R$ 7.622.728,62 e traz um 
conceito inovador. As salas de aula receberam 
mobiliário inspirado no modelo Singapura, no 
qual se baseia o ensino de matemática e ciências 
na rede de escolas da Instituição. 

Sesc Vila Nova é 
inaugurado em Blumenau
A estrutura que sediou a Associação Cultural 
Esportiva Cremer (Acecremer) anteriormente, no 
bairro Vila Nova, foi especialmente revitalizada 
para abrigar a nova instalação do Sesc em 
Blumenau, inaugurada no dia 13 de maio. Para 
a aquisição do imóvel, obras e equipamentos, 
a Instituição investiu R$ 16.156.661,61. No 
amplo terreno de 59.349,37 m², com uma área 
construída de 4.013,72 m², o Sesc oferece 
inicialmente atividades de Desenvolvimento 
Físico-Esportivo, como Academia e ginásticas. O 
espaço conta também com ginásio poliesportivo, 
campo de futebol de grama sintética e de grama 
natural para atividades e eventos esportivos e 
recreativos. 

São João Batista ganha 
Unidade do Sesc
No dia 28 de janeiro foi inaugurada a Unidade 
Sesc São João Batista, na Av. Egídio Manoel 
Cordeiro, Centro, em um prédio de dois 
pavimentos, com uma área de 3.668,85 m², 
disponibilizado pela prefeitura municipal. Para 
a implantação, o Sesc investiu R$ 7.842.968,40 
em obras e equipamentos. No local, a Instituição 
oferece serviços e eventos nas áreas de 
Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 
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Sesc São José é 35ª 
Unidade Operacional da 
Instituição
O novo Sesc São José, inaugurado em 28 de 
outubro, ocupa uma área de 1.084,93 m² e 
recebeu investimentos de R$ 2.022.808,88 em 
obras e equipamentos, para a implantação. A 
estrutura amplia a capacidade de atendimento 
na região da Grande Florianópolis, beneficiando 
ainda mais os trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo, seus dependentes e a 
sociedade.

Sesc Araranguá em novo 
espaço e com Escola
No dia 25 de novembro foi inaugurado 
oficialmente o novo Sesc Araranguá, com espaços 
mais amplos e novos equipamentos. Localizada 
na Avenida Sete de Setembro, 755 – Centro, a 
Unidade ocupa uma área de 4.800 m² e recebeu 
investimentos de R$ 5.423.951 em obras e 
equipamentos. A grande novidade é a Escola Sesc, 
que atende Educação Infantil Bilíngue (Creche e 
Pré-Escola) e Ensino Fundamental (1º ao 3º ano, 
matutino e vespertino), a partir do ano letivo de 
2020.

Quadras do Sesc 
Comunidade são 
instaladas em Forquilhinha 
e Biguaçu
Projeto que estimula o protagonismo social 
e o desenvolvimento das comunidades onde 
está inserido, o Sesc Comunidade chegou a 
Forquilhinha, no Sul do Estado e Biguaçu, na 
Grande Florianópolis. Com a instalação de 
quadra poliesportiva, em terreno doado pela 
Prefeitura Municipal, o Sesc e parceiros oferecem 
uma variada programação, contribuindo para 
o exercício da cidadania, da solidariedade, da 
inclusão e da interação social da população no 
entorno. As quadras foram inauguradas nos dias 
25 de fevereiro e 28 de outubro, respectivamente, 
e receberam investimentos de R$ 4.124.659,03 no 
total.

Sustentabilidade e acessibilidade nas obras
Em 2019, dez contratos para a construção de espaços novos e reformas foram realizados com adequação 
à acessibilidade. Foram investidos R$ 2.231.873 em sustentabilidade, acessibilidade e projetos voltados 
ao meio ambiente. Estas obras observam questões como: rampas de acesso, implantação de elevadores, 
portas com largura de 90 cm, corredores com largura adequada para manobras de pessoas com deficiência, 
sanitários adaptados, corrimão e/ou piso podotátil. Em todas as reformas foram incluídos recursos 
como: lâmpadas de LED, equipamentos de redução de consumo de água (aeradores e vasos sanitários 
com redutores de descarga). Para as construções de novos espaços, as ações ou projetos ambientais 
também trazem além destes recursos, reaproveitamento de água de chuva, aquecimento solar para água, 
aquecimento com pellet para água, geração de energia solar, reciclagem, entre outros.

Am
pl

ia
çõ

es
 d

a 
Es

tr
ut

ur
a

Ema Maria da Rosa Silva
Será muito bom ter um Sesc 
no Centro de Florianópolis      . 
Parabéns a essa Instituição, sempre 
pensando em atender bem. Em 
oferecer o que é melhor. Pensando 
na qualidade de vida, na instrução, 
no lazer, na cultura dos seus 
clientes. Para mim, o Sesc é prazer, 
é alegria, é uma outra família          . 
O Sesc é transformador. VIVA, VIVA, 
mais uma Unidade do Sesc!

*Comentário em notícia sobre a inauguração do Sesc Centro no 
Facebook SescSC.

Foto: Ayrton Cruz

Foto: Ayrton Cruz
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Reconhecimento
Prêmio Empresa Cidadã para o “Baú de 
Histórias” 
O Sesc foi contemplado, pela décima vez e pelo sétimo ano consecutivo, com o Prêmio 
Empresa Cidadã, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do 
Brasil em Santa Catarina (ADVB/SC). Nesta edição, o projeto cultural “Baú de Histórias” 
foi um dos vencedores na categoria desenvolvimento cultural. O projeto promove a arte 
da contação de histórias em Santa Catarina e incentiva o hábito da leitura em crianças 
e jovens, através da circulação estadual de espetáculos.

Certificado de Responsabilidade Social da 
Alesc
Pelo nono ano consecutivo, o Sesc recebeu a Certificação de Responsabilidade Social 
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), pelo desenvolvimento de ações 
de cunho socioambiental. O reconhecimento reafirma o compromisso da Instituição 
com a responsabilidade social. Para concorrer ao prêmio as instituições interessadas 
tiveram que preencher uma série de requisitos e comprovar os dados. O Sesc Santa 
Catarina enviou como documento oficial o Balanço Social Sesc 2018. 
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Moção de Aplauso da 
Alesc pelos investimentos 
em educação
Pelos investimentos realizados em Criciúma e 
Forquilhinha na área de Educação, o Sesc ganhou 
a placa de Moção de Aplauso da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina (Alesc). A 
homenagem foi entregue pelo deputado Rodrigo 
Minotto, que integra a Bancada do Sul, autor da 
proposição.

Diploma de 
reconhecimento pelo 
trabalho em prol do meio 
ambiente
O trabalho de educação ambiental do Hotel Sesc 
Cacupé, em Florianópolis, recebeu da Câmara 
Municipal o Diploma de Reconhecimento, por 
valorização e colaboração na preservação dos 
recursos naturais. O autor do requerimento 
concedido no Dia Mundial do Meio Ambiente foi o 
vereador Marcos José de Abreu.

Mesa Brasil recebe Selo 
Projeto Sustentável
O Mesa Brasil Sesc São José recebeu o Selo 
Projeto Sustentável do Departamento Nacional do 
Sesc, por meio do programa Ecos, pelas práticas 
adotadas pela equipe na sede do programa. A 
certificação emitida em novembro é válida por 
dois anos e comprova a execução de ações 
de sustentabilidade corporativa. O objetivo da 
proposta é avaliar o projeto em execução, em 
suas dimensões econômica, social e ambiental, 
estimular a adoção e difusão de boas práticas em 
sustentabilidade. 

Escola Sesc conquista 
1º lugar nas Olimpíadas 
Conhecimento em Ação
No desafio proposto pela Sistema de Ensino 
Pueri Domus, 33 alunos da Rede de Escolas 
Sesc-SC foram classificados com excelentes 
pontuações, desempenho que conferiu 
à Instituição o 1º lugar nas Olimpíadas 

Conhecimento em Ação (OCA) 2019. A aluna 
Beatriz Melani da Silva, da Escola Sesc 

Itajaí, conquistou o 1º lugar na OCA, no 
4º ano. O concurso anual está em sua 

11ª edição, com participação de 
1.451 estudantes de todo Brasil, do 

4º e do 8º ano. 

Estudantes se destacam em duas Olimpíadas de 
Matemática
Alunos do Ensino Fundamental da Rede de Escolas Sesc conquistaram ótimas colocações na 
15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e na III Olimpíada de 
Matemática do Oeste Catarinense (OMOC). Na OBMEP, promovida pelo Ministério da Educação e 
Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada e 
com a Sociedade Brasileira de Matemática, o aluno Bruno do Prado, de Chapecó, ganhou medalha 
de bronze e outros sete colegas de Chapecó, Jaraguá do Sul, Criciúma e Joinville receberam 
menção honrosa. Na OMOC, promovida pela Universidade Federal da Fronteira Sul foram 
premiados os alunos da Escola Sesc Chapecó: Hiury Gabriel Tressoldi (Medalha de Ouro), Pedro 
Henrique Schmitt e Ana Vitória Figueiró (Medalha de Prata), Clara Rachelli Breda e Murilo Vizzotto 
de Sousa (Medalha de Bronze).
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Outras homenagens
• Medalha Amigo da Marinha concedido ao Sesc 

Laguna pela Capitania dos Portos de Santa Catarina, 
em conjunto com a Sociedade Amigos da Marinha de 

Santa Catarina.

• Certificado da Acolhida na Colônia concedido ao Sesc durante 
a Sessão Especial em comemoração dos 20 anos da Associação, 

pelo apoio e parceria no desenvolvimento dos roteiros da associação. 

• Certificado da Associação dos Cronistas, Poetas e Contistas 
Catarinenses em reconhecimento aos serviços culturais prestados pelo Sesc 

Prainha, em Florianópolis e no Estado. 

• Certificado do Tiro de Guerra Brusque, pelos relevantes serviços prestados e pela 
parceria entre as instituições.

Alunos do Ensino Médio e 
Técnico em Programação de 
Jogos Digitais são premiados 
em Festival de Robótica
Alunos do 2º ano do Ensino Médio e Técnico em 
Programação de Jogos Digitais, oferecido pelo Sesc e 
Senac, em Palhoça, foram destaques no Festival Marista 
de Robótica, realizado em Porto Alegre, com o tema 
“Os desafios e impactos da exploração espacial”. Os 
estudantes Eduardo Oliveira, Isabela Alborgheti, Ashley 
Soares, Luisa Vieira e Martyin Okuna foram incentivados 
a participar de quatro atividades: Desafio de Robôs, 

Desafio de Drones, Cidade-Laboratório e Incubando Ideias. As missões simularam ações protagonizadas 
na época da primeira viagem à Lua e às atividades de preparação para a viagem a Marte, um dos principais 
objetivos da atualidade nas agências espaciais. Eles conquistaram o 1º lugar como “Equipe Superação” e o 
2º lugar na modalidade “Incubando Ideias”. 

Prêmio IGK reconhece Sesc 
Comunidade Palhoça
Pelo quarto ano consecutivo, o Instituto Guga Kuerten presta 
homenagem ao Sesc pelo apoio no Programa Campeões da Vida, 

que visa promover, através de ações educativas e esportivas, o 
desenvolvimento social e pessoal de crianças e adolescentes 

de 7 a 15 anos. Desde 2016, a quadra poliesportiva do Sesc 
Comunidade Palhoça recebe semanalmente oficinas de 

tênis, esportes complementares e culturais, oferecidas 
gratuitamente pelo projeto, atendendo 100 crianças 

residentes no entorno.  
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Mara Rubia Feuerschuette 
Parabéns à essa Instituição que tanto tem feito pela sociedade 
sem autopromoção! Minha mãe é idosa e faz parte do Sesc de 
Laguna. Tenho certeza e quero agradecer a todos vocês pela 
saúde, vivacidade e alegria de viver, que ela aos 85 demonstra 
em sua vida! Ama o Sesc e não perde uma aula. Detalhe: vai 
sozinha de ônibus nos invernos e verões. Minha família ama e é 
muito grata ao Sesc por tudo               .

*Elogio enviado ao e-mail de contato faleconosco@sesc-sc.com.br.

Foto: Acom Sesc - SC
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Pessoas

60920182.7782018

66120192.7752019 2019 2.003 772

2018 2.006 772

Número de Colaboradores por Gênero

Número de Colaboradores por Perfil Educacional

Número de EstagiáriosNúmero de Colaboradores

201
Ensino 
Fundamental 
Incompleto

233
Ensino 
Fundamental 
Completo

823
Ensino 
Médio

1.223
Ensino 
Superior

269
Pós-graduação

20
Mestrado

6
Doutorado
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Gestão de Pessoas: 
Colaboradores 
protagonistas na atuação 
da Instituição
Em um mundo coorporativo de competitividade, 
oscilações econômicas de novas tecnologias 
lançadas constantemente, as empresas precisam 
perceber que as pessoas são seus maiores 
bens e investimentos. Neste contexto, o Sesc 
Santa Catarina assume um papel cada vez mais 
estratégico e desenvolve ferramentas e projetos 
para tornar a experiência do seu colaborador 
mais produtiva e satisfatória dentro do ambiente 
de trabalho.

Além de atrair, reter, valorizar e desenvolver seus 
colaboradores, em 2019 foi criada a Política 
Nacional de Valorização e Desenvolvimento de 
Pessoas, um compromisso de nível nacional 
pautado nos valores e nos referenciais 
institucionais. A premissa é a compreensão de 
que os funcionários do Sesc são os protagonistas 
na atuação da Instituição, estabelecendo 
princípios de ação para o trabalho de gestores 
e equipes em todo o Brasil, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida do colaborador e 
dos catarinenses. Destacamos alguns projetos e 
ações desenvolvidas em prol do público interno.

Benefícios proporcionam 
segurança e satisfação
Os benefícios oferecidos aos colaboradores e 
seus familiares contribuem para a estratégia 
de atração, retenção e engajamento. O Sesc 
concede a 100% do corpo funcional os principais 
benefícios, proporcionando segurança e 
satisfação. São destaques: o plano de saúde, que 
foi alterado para uma nova operadora contratada, 
possibilitando melhor e maior cobertura de 
atendimento em Santa Catarina; e a previdência 
privada, considerada um investimento a longo 
prazo.

Treinamento, capacitação e educação continuada dos 
colaboradores
O investimento na capacitação dos colaboradores é uma prática contínua do Sesc-SC, pois constitui uma 
das diretrizes estratégicas da organização, com impacto direto no desempenho. Em 2019, foram envolvidos 
1.172 colaboradores nas capacitações internas, externas, ambientações ou videoconferências, alcançando 
42% do quadro total de colaboradores ativos, o que corresponde a um investimento de R$ 921.761,38. No 
programa de incentivo à qualificação, a Instituição fechou o ano com 28 bolsas de estudos ativas e um 
investimento de R$ 67.875,76.

Também aconteceram capacitações do Portfólio de Desenvolvimento, importante projeto voltado à promoção 
do desenvolvimento do potencial humano e fortalecimento do alinhamento com a cultura organizacional do 
Sesc. Em 2019, 1.233 colaboradores, em 19 unidades, participaram de pelo menos um dos dois módulos: 
“Alinhamento de Valores Humanos e Organizacionais” e “Ampliando Competências de Liderança”. 

Novo aplicativo “Meu RH”
Com objetivo viabilizar o acesso às informações 
para os colaboradores, em 2019 o Sesc implantou 
um aplicativo “Meu RH!”. O app é uma evolução 
do portal RH.net, com novas funcionalidades, 
melhor usabilidade e compatibilidade com 
dispositivo mobile como tablet’s e smartphones. 
Agora é possível ter acesso, na palma da mão, 
a informações importantes como os dados 
cadastrais e contracheque, o que facilita o dia a 
dia. 

IntegraSesc completa 
5 anos de fomento à 
comunicação interna 
O IntegraSesc, evento que leva informações a 
todos colaboradores, fomenta a comunicação 
interna, promove a integração e valorização 
das equipes, completou cinco anos de sucesso 

em 2019. São seis encontros realizados 
em cada Unidade, para o compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências, 
resultados importantes e conquistas da 

Instituição. 
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Processo de seleção 
interna capta novos 
gestores
Em 2019 foi realizado mais um processo seletivo 
interno para a captação de novos gestores. 
O objetivo é identificar talentos para futuras 
oportunidades, promovendo o desenvolvimento 
e a valorização do colaborador, por meio da 
oportunidade de ascensão de carreira na área de 
gestão. Participaram do processo funcionários 
com interesse em cargos de gestão na empresa, 
que possuem competências como cooperação, 
flexibilidade, relacionamento, excelência na 
prestação de serviços, liderança, conhecimento 
de processos e procedimentos internos e visão 
estratégica.

Pesquisa de Clima 2019 
em novo formato
A pesquisa de clima aplicada em 2019 foi 
reformulada, ganhando um novo formato. Foram 
utilizados novos conceitos, diretrizes, premissas 
e mensuração dos dados para se aproximar ainda 
mais da realidade do clima da Instituição.

Sob a pergunta norteadora: “O Sesc faz bem 
para você?”, o objetivo foi compreender a 
relação entre Instituição e colaborador, por 
meio da investigação do ambiente e condições 
de trabalho, da qualidade dos relacionamentos 
interpessoais, do equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional, do modelo de gestão, da imagem 
institucional e o sentimento de pertencimento, 
da identificação com os valores da empresa, 
dos benefícios, remuneração e saúde em todos 

os aspectos (físico, emocional e financeiro). 
Em 2020, a análise dos dados será 

aprofundada e ações planejadas.
Estímulo ao voluntariado
Também  foi criado um grupo de voluntários 
no Departamento Regional, que ao longo do 
ano realizou duas ações envolvendo crianças e 
jovens em situação de risco social de uma casa 
de acolhimento. O grupo apoiou ainda outras 
ações e campanhas da Instituição, disseminando 
a importância da união, do engajamento, 
da cidadania e da inclusão social. Os 14 
participantes se envolvem desde a definição do 
local, criação da programação, organização das 
atividades, mobilização e captação de doações.

Celebração do Tempo de 
Casa
O evento “Tempo de Casa”, em reconhecimento 
e gratidão aos profissionais com significativo 
tempo de trabalho dedicado ao Sesc Santa 
Catarina, homenageou 65 colaboradores 
em 2019, em uma cerimônia marcada pela 
emoção. O evento anual reconhece pessoas 
que construíram suas carreiras, estabelecem 
raízes, crescem profissionalmente e escrevem 
suas histórias e conquistas junto com o Sesc. 
Desde o lançamento do projeto em 2011, 454 
colaboradores já foram homenageados através 
desta celebração.

Qualidade de vida 
no trabalho, saúde e 
prevenção de acidentes
Através do Programa QualiVida, os colaboradores 
do Sesc participaram de atividades que 
proporcionam o bem-estar e cuidados 
com a saúde. Em 2019 as principais ações 
desenvolvidas foram: ginástica laboral, 
disponibilização semanal de frutas, momentos 
de relaxamento, oficinas e palestras sobre 
os mais variados temas, além de atividades 
colaborativas para ampliação do relacionamento 
e engajamento entre as equipes, impactando 
também no clima organizacional.

Com foco na saúde ocupacional, também foram 
desenvolvidas estratégias para a melhoria 
da qualidade de vida dos colaboradores. Em 
destaque, a vacinação contra a gripe foi oferecida 
a todo o corpo funcional, ajudando a diminuir 
a circulação de doenças – um ato individual de 
proteção, que impacta no coletivo. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa), que tem como objetivo principal gerar 
ações voltadas à prevenção de acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho, 
também atuou fortemente em 2019. 
Através de parcerias com órgãos 
de saúde, foram realizadas 
ações dentro da campanha 
Setembro Amarelo, 
de prevenção ao 
suicídio.
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Públicos
Em prol dos trabalhadores do 
comércio de bens, serviços, 
turismo e seus dependentes
Todos os trabalhadores que atuam no ramo do comércio 
de bens, serviços e turismo, e seus dependentes são 
o público preferencial do Sesc e têm o direito aos 
benefícios oferecidos pela Instituição. Para participar 
é necessário fazer o Cartão Sesc, o passaporte que 
dá acesso aos serviços, não somente nas Unidades 
de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. As pessoas 
que não atuam no ramo ou não são dependentes do 
trabalhador titular, também podem participar, mediante 
disponibilidade de vagas e critérios de atendimento. 

Em 2019, a Instituição registrou 3.441.951 
participações em atividades sistematizadas, sendo 
72% de trabalhadores e dependentes. Também 
ampliou o número de pessoas com Cartão Sesc, com 
421.241credenciamentos – destes 360.623 concedidos 
ao público prioritário. Vale destacar que 80,43% dos 
Cartões emitidos em 2018 foram renovados em 2019, 
indicativo da qualidade da programação.
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Canais de Relacionamento 
com Clientes 
Como forma de favorecer a comunicação 
entre clientes, comunidade e a 
Instituição, o Sesc-SC disponibiliza 
canais de atendimento específicos 
no Departamento Regional. Em 
2019, pelo 0800 645 5454 e 
faleconosco@sesc-sc.com.
br – canais oficiais – foram 
recebidos 24.651 e-mails e 
96.543 ligações de segunda a sexta-
feira, das 8h às 20h. O atendimento 
às solicitações dos clientes conta 
com o apoio da área de Relacionamento 
com Clientes, localizadas nas Unidades 
Operacionais, onde é realizado o atendimento 
pessoal dos clientes. A Instituição também 
atende pelos comentários nas suas Redes Sociais 
(Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin, TripAdvisor 
e Blog), com o gerenciamento compartilhado pela 
Assessoria de Comunicação e Marketing, a fim de 
promover o retorno em menor tempo possível ao 
cliente.

Novo aplicativo do Sesc-SC
Em 2019 o Sesc disponibilizou um aplicativo para oferecer 

uma série de vantagens aos clientes. Pela ferramenta é 
possível ter sempre em mãos o Cartão Digital, fazer ou 

renovar o Cartão Sesc diretamente pelo smartphone, 
consultar saldo de créditos do Restaurante, acessar 

boletos, acompanhar os serviços e eventos de sua 
Unidade. Nesta primeira etapa já foram realizados 

11.819 downloads, gradativamente o app trará novas 
facilidades.

Cartão Sesc mais 
Vantagens
Com o objetivo de oferecer incentivos através 
de um sistema de pontuação, baseado nos 
pagamentos de serviços e atividades nas 
Unidades da Instituição em Santa Catarina foi 
lançado o Cartão Sesc mais Vantagens. Além 
de aproveitar tudo o que o Sesc oferece para 
melhorar a qualidade de vida, os participantes 
ainda ganham pontos para trocar por produtos da 
Loja Sesc. A adesão ao programa é automática, 
para os clientes que possuem o Cartão Sesc 
válido. 

421.241
223.109 137.514 60.618

3.441.951

2.436.969

91,9%

Matrículas em 2019 (Cartões Sesc emitidos e renovados)

Trabalhadores do Comércio Dependentes Público em Geral

Participações em atividades sistematizadas

Participações em eventos nas cinco áreas de atuação

de clientes satisfeitos

Conforme pesquisa online com clientes, em dezembro de 2019.

(serviços de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência) 
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72% de 

trabalhadores e 

dependentes

10,44% de 

crescimento em 

relação a 2018
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Afirmação
Institucional
Sesc Recebe abre o 
calendário de eventos do 
ano
Realizado há seis anos, o evento acontece 
no início do ano simultaneamente em todas 
as Unidades da Instituição, para apresentar 
os serviços e eventos oferecidos e promover 
experimentações gratuitas. Trata-se de um 
importante momento institucional em que as 
equipes mostram na prática como o Sesc é capaz 
de ajudar a transformar a vida das pessoas para 
melhor.

Em 2019, 8.591 pessoas participaram da 
programação especial gratuita. Muitos 
aproveitaram a oportunidade para realizar a 
inscrição em alguma atividade, renovar ou fazer o 
seu Cartão Sesc.

Campanha 
“Qualidade que cabe 
no bolso é pra mim”
Para reforçar as datas e prazos de inscrições 
nas atividades sistematizadas para 2020, o Sesc 
promoveu a campanha “Qualidade que cabe no bolso 
é pra mim”, mostrando que tem um ótimo custo-
benefício para quem quer incluir mais bem-estar no 
dia a dia. A ação tem como eixo os cinco produtos 
entrantes, com maior fluxo de atendimento: Escola, 
Academia, Restaurante, Viagens e Cursos.

Ampliação e fortalecimento do relacionamento com 
as empresas 
Com o objetivo de fortalecer e ampliar o relacionamento da Instituição com as empresas do comércio 
de bens, serviços e turismo, o Sesc desenvolve parcerias estratégicas, com vários ramos de negócios, 
facilitadas e potencializadas com os representantes das áreas de gestão de pessoas dessas 
organizações. Em atendimento às demandas colocadas, no sentido de contribuir na qualidade de 
vida dos seus funcionários, em 2019 intensificaram-se as ações e campanhas de credenciamento e 
sensibilização. Visitas às empresas e edições do evento Sesc Reúne em todas as regiões do Estado 
são ações que aproximam ainda mais a Instituição deste público. 

• 21.254 empresas do comércio de bens, serviços e turismo atendidas no Estado

• 12.009 visitas à empresas, para divulgar os benefícios da Instituição

• 102 eventos Sesc Reúne – Encontro de Líderes, em 30 Unidades, com 5.542 participantes e 
programações que fomentam saberes 
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Realizações
Ensinar e Aprender

Estímulo ao Brincar

Incentivo à Leitura

569 alunos

4 Unidades

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

175 cursos e palestras

2.429 inscritos

Sesc Lab

19.725 eventos recreativos

1.291.574 participações em 
eventos

Recreação

1.525 alunos

Curso de Valorização Social (CVS)

7.921 alunos

22 Unidades

Rede de Escolas Sesc

Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio

36.621 alunos

Educação Complementar

contraturno escolar, idiomas, pré-vestibular 
e outros cursos

54.276 clientes

Ciências e Humanidades

Atividades de Educação Ambiental 
(cursos, palestras, oficinas e debates)

4.036 vagas gratuitas nas Escolas 
e em ações educativas pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG)

Bolsas de Estudo

29 Unidades fixas e 2 móveis

227.110 empréstimos de livros

Rede de Bibliotecas

19.184 inscrições
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Vida Ativa e Saudável

Prevenir e Cuidar

89.501inscritos

37 Unidades

Rede de Academias

8.905 alunos

453 turmas

Iniciação Esportiva

148.709 pessoas assistidas

Educação em Saúde

70.251 participantes nas ações, 
exames e testes rápidos

Sesc Saúde

162.241 consultas

49.530 pacientes

Cuidados Terapêuticos, 
Odontologia e Nutrição Clínica

2.165.709 refeições

19 restaurantes

Alimentação

2.260.341 almoços e 
lanches nas Escolas Sesc

Formação Artística

7.927 alunos em 791 turmas dos 
cursos de dança, música, artes e outros

9.955 inscritos em 392 oficinas de 
curta duração

Cursos e Oficinas

Arte e Cultura

2.405 apresentações de música, artes cênicas 

e literatura, 261.839 espectadores

2.883 sessões de cinema, público de  

83.305 pessoas

55 exposições de artes visuais,  59.622 
visitantes

683.070 participações na programação de 
cultura

Programações Culturais
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Combate à Fome e 
ao Desperdício

Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

200,78 toneladas de resíduos tratados

67,7 toneladas de composto orgânico e 

18.120 litros de biofertilizante gerados

Manejo de Resíduos Orgânicos

3.255.919 kg de alimentos distribuídos

500 parceiros

Mesa Brasil Sesc

90.291pessoas atendidas

518 instituições sociais cadastradas

755 ações educativas desenvolvidas

5 sedes

70 cidades

Inclusão Social

8 projetos sociais

276 grupos, 7.139 inscritos

Desenvolvimento Comunitário

1.881 ações (oficinas, campanhas, 
rodas de conversa, reuniões, palestras e 

encontros), 163.838 participações
Conhecer Novos 
Lugares

287 excursões, 8.896 clientes

285 passeios, 7.869 clientes

Turismo Social - Viagens

40.481 hóspedes

118.542 diárias de hospedagem

Turismo Social - Hotéis

Maturidade Empoderada

13 projetos

341 grupos

Público 60+

5.558 inscritos
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Compromisso com 
a Agenda 2030

Contribuição para 
os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)
Como signatário do Movimento Nacional dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
no Estado, o Sesc está comprometido com a 
incorporação e disseminação dos ODS. Além 
das ações, destacadas neste Balanço Social, a 
Instituição integra a Coordenação Estadual, com 
o cargo de Coordenação de Mobilização Adjunta, 
e possui representantes nos comitês locais em 
Florianópolis, Blumenau, Joinville, Itajaí, Chapecó, 
Tubarão, Lages e Brusque. Pela abrangência 
da entidade no Estado, é possível destacar 
a capilaridade no envolvimento do Sesc em 
contribuir com as ações do Movimento ODS.

Com mais de mais de 400 signatários em 
46 cidades, o Movimento é constituído por 
voluntários, pessoas e organizações, de caráter 
apartidário, plural e ecumênico. O objetivo é 
conscientizar e mobilizar a sociedade para 
alcance dos compromissos da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada 
pelos países membros da ONU durante sua 70ª 
Assembleia Geral realizada em setembro de 2015, 
em Nova York. 

A agenda consiste em 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas. 
Esses objetivos são integrados e indivisíveis, 
e mesclam, de forma equilibrada, as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável: a 
econômica, a social e a ambiental. Desta forma, 
a atuação do Movimento facilita a incorporação 
das ODSs no dia a dia das pessoas e na prática 
de gestão das organizações catarinenses.

Em 2019 o Sesc Santa Catarina recebeu 
uma certificação pelo cumprimento dos seis 
compromissos propostos pelo Movimento 
Nacional ODS de Santa Catarina, durante a 
Assembleia Geral Ordinária. Na ocasião, a 
Instituição ganhou o Selo Signatário – com 
avaliação máxima de seis estrelas, reafirmando 
o seu compromisso com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, por meio dos 
projetos e serviços ofertados em todas as regiões 
do Estado.

Nas próximas páginas, destacamos as práticas 
que contribuem para o alcance dos desafios 
globais. Essas ações são identificadas com os 
ícones dos ODS com os quais estão alinhados.
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Ensinar e 
Aprender
Rede de Escolas Sesc 
proporciona uma 
educação afetiva para 
mais de 7 mil alunos
Para o Sesc, a escola é o lugar que transforma, 
que inova e que amplia a compreensão do 
mundo. Em 2019, 7.921 alunos da Educação 
Básica do Sesc, do Berçário ao Ensino Médio, 
despertaram o prazer de aprender através de 
conteúdos repletos de sentido e interação social, 
em uma escola que desenvolve as competências 
socioemocionais, que valoriza o diálogo com as 
famílias e a construção de valores sólidos. 

Atento aos problemas que acometem os 
jovens na atualidade e ciente das dificuldades 
encontradas pelas famílias, o Sesc aprofundou a 
conversa com os pais e responsáveis, ampliando 
o olhar de todos que almejam o bem-estar e 
felicidade deles. No Blog Sesc, a série “Educação 
Afetiva” informou através de reportagens 
especiais sobre temas esclarecedores e urgentes, 
que alertaram e indicaram soluções a partir dos 
conhecimentos dos profissionais que atuam no 

Alinhamento à Base 
Curricular do Território 
Catarinense
Após criterioso estudo, o Sesc decidiu aderir ao 
Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense, instituído 
pelo Conselho Estadual de Educação, seguindo 
a Base Nacional Comum Curricular. Ao longo 
de 2019, a Instituição organizou um grupo de 
trabalho para elaboração do Plano Anual 2020, 
com foco na apropriação do novo currículo e 
integração às propostas pedagógicas da Escola 
Sesc, ao material didático Sistema Pueri Domus 
usado no Ensino Fundamental, e aos projetos da 
Instituição.

Sesc. As matérias trataram assuntos variados 
como: Pais emocionalmente disponíveis; Limites; 
Responsabilidade; Nutrição equilibrada; Sono 
adequado; Vida sedentária; Atividades ao ar livre; 
Suicídio; Jogos criativos; Interação social. Além 
disso, a Instituição também ofereceu serviço de 
apoio psicológico aos alunos e colaboradores da 
área.  

Em relação a 2018, a Rede de Escolas Sesc 
cresceu 8% no número de alunos. A estrutura 
escolar também foi ampliada com as 
inaugurações das escolas em São João Batista e 
Criciúma.
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Juliana Sheila Vechi
Gostaria de elogiar novamente 
a Escola Sesc. Tenho muito 
orgulho por meus filhos 
estudarem neste lugar 
maravilhoso, que me auxilia 
muito na educação deles. 
Além do ensino de qualidade, 
eles são muito bem tratados 
e eu, como mãe, também. 
Percebo que não só as aulas, 
mas também a parte humana 
é muito importante para 
os professores, gestores e 
equipes escolares. Minha 
eterna gratidão!

*Mensagem enviada ao e-mail de contato 
faleconosco@sesc-sc.com.br.
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Bolsas de Estudos gratuitas ampliam acesso à ações 
educativas 

Por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), o Sesc disponibilizou 
4.036 bolsas de estudo em 2019 na Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Habilidades de Estudo, Educação de Jovens e Adultos, Cursos de Valorização 
Social, entre outras ações educativas. O PCG fortalece a política de gratuidade 

da Instituição, presente desde sua criação, beneficiando, prioritariamente os 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes 

e estudantes da rede pública de Educação Básica, com renda até 
três salários mínimos. O Sesc-SC realizou o investimento de R$ 

172.044.637 em ações de caráter educativo, atendendo o Decreto 
Lei nº 6.632/2.008, que criou o PCG.

EJA possibilita o retorno aos 
estudos e o sonhado diploma

Em 2019, 569 pessoas, com idade entre 24 e 80 anos, tiveram a 
oportunidade de retomar os estudos pela Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) do Sesc. A Instituição oferece a modalidade Ensino Médio no Sesc 
Prainha, em Florianópolis, e as modalidades Alfabetização e Ensino Fundamental 

nas Unidades do Sesc Ler Canoinhas, Tijucas e Caçador. A EJA é oferecida dentro do 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e contribui para a diminuição dos 

índices de analfabetismo no Estado, garantindo a inclusão social. 

Estudar um novo idioma para ampliar os horizontes
No Sesc Idiomas, os 7.212 alunos matriculados nos cursos de Inglês, Espanhol, Alemão e Francês 
em 31 Unidades ganharam conhecimento, autoconfiança, conseguiram se conectar com diferentes 
culturas e ampliaram suas redes de relações. Nas aulas, crianças, jovens, adultos e idosos evoluíram 
com naturalidade nas quatro habilidades comunicativas: ouvir, falar, ler e escrever. Além das práticas, 
são estimuladas atividades extraclasse, imersões e participação em eventos internos.

Pré-vestibular aprova 45% 
dos alunos 
No vestibular de verão 2019, o curso pré-
vestibular do Sesc registrou 102 aprovações entre 
os 237 alunos das Unidades Prainha e Estreito, 
em Florianópolis inscritos na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC) em 2018, 
um índice de 45%. Os alunos foram aprovados 
em cursos concorridos como Administração, 
Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis 
e Econômicas, Design, Direito, Engenharias, 
Farmácia, Nutrição, Sistemas de Informação, 
entre outros, demonstrando que foram bem 
preparados. 
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Oficinas Sesc Lab para aprender, 
experienciar e fazer 
A Instituição incluiu em seu portfólio de serviços em 2019 o Sesc Lab, uma 
série de oficinas práticas de curta duração, adequadas à demanda local de 
cada Unidade, nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 
Um total de 2.429 pessoas participaram de 175 cursos e palestras com temas 
diversos, como: youtuber kids, robótica, cianotipia, relaxamento e técnicas 
integrativas, laboratório de canção, técnica de corrida, defesa pessoal, entre 
outros. 

Aperfeiçoamento digital do 
público maduro
Em 2019, o Sesc lançou o projeto Mundo 
Digital Máster, voltado para a inclusão e o 
aperfeiçoamento digital de pessoas acima de 
55 anos. Por meio da metodologia do Trabalho 
Social com Grupos, as aulas são mediadas 
por ferramentas digitais como o computador 
e smartphones e suas funcionalidades, com 
foco no processo de integração e estímulo ao 
desenvolvimento de vínculos sociais. Neste 
primeiro ano, foram registrados 2.027 inscritos 
em encontros semanais nas 30 Unidades 
operacionais onde o projeto aconteceu. 

Capacitação para o 
empreendedorismo 
sustentável, criativo e 
colaborativo
O Sesc inovou o projeto “Envolva-se”, baseado 
nas oportunidades que as novas formas 
de economia oferecem para alcançar o 
desenvolvimento sustentável. A proposta piloto 
realizada em Florianópolis capacitou 27 artesãs, 
costureiras e pessoas que desenvolvem trabalhos 
manuais, com interesse em empreender de forma 
mais sustentável, criativa e colaborativa. 

A formação ocorreu por meio de um curso 
gratuito com temas como: “Sustentabilidade 
Ambiental”; “Design e Imagem de Produto”; e 
“Empreendedorismo”. O projeto “Envolva-se” 
tem o objetivo de contribuir no processo de 
desenvolvimento sustentável das comunidades, 
através do incentivo à geração de trabalho e 
renda, e na melhoria das condições de vida e 
autonomia dos participantes. Em 2019, aconteceu 
também em outras dez Unidades do Sesc no 
Estado, com um total de 231 participantes.

Lucia Nelci Koeche
Meus três filhos fizeram a pré-
escola no Sesc. Eles amavam a 
escola e seus professores. Aliás, 
amamos até hoje! Também fizeram 
aula de ballet e depois de adultas 
continuaram praticando ginástica 
e dança. Gostamos muito de ir no 
Hotel Sesc Cacupé. Muito lindo e 
com bastante opções para crianças 
e jovens se divertirem.
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*Depoimento publicado no Facebook SescSC.

Foto: Mafalda Press
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Estímulo 
ao Brincar
Brincadeira em prol do 
desenvolvimento infantil
A brincadeira é fundamental para o aprendizado e desenvolvimento cognitivo 
e motor das crianças, além de contribuir para a socialização. No Sesc, o brincar 
é estimulado em sua Rede de Escolas, nas brinquedotecas, salas de jogos, em 
projetos como o Ciranda Sesc, Hora do Brincar, Quintal Brincar, Brincando nas Férias e 
nas ações locais. Em 2019, as atividades recreativas da Instituição alcançaram 1.291.574 
participações em vivências lúdicas e divertidas, com caráter educativo e forte valorização da 
cultura do brincar. 

Nas Escolas Sesc, a brincadeira também é conteúdo curricular. A proposta pedagógica da Instituição 
fundamenta-se no sociointeracionismo e tem os brinquedos como um dos instrumentos de mediação 
entre as crianças, para a construção do conhecimento, interação social e desenvolvimento saudável.

Espaços que incentivam o livre brincar 
Em 2019, 130.815 crianças participaram das atividades sistematizadas nas onze Brinquedotecas do 
Sesc, espaços dedicados ao estímulo da criatividade, imaginação, integração e aprendizagem. Além 
de incentivar o livre brincar, elas possibilitam às crianças um espaço de criação, autoconhecimento, 
diversão e integração, com materiais e monitores de qualidade, garantindo o desenvolvimento 
saudável e seguro. Nos hotéis Sesc, as brinquedotecas são abertas aos hóspedes e visitantes.

Caixa pedagógica 
difunde arte, cultura e 
história pelo Estado
Os jogos foram a ferramenta utilizada para falar 
sobre arte no projeto “A Caixa dos Escolhidos”, 
que circulou o Estado com curiosidades sobre o 
artista brasileiro Arthur Bispo do Rosário (1911-
1989). O material composto por cinco objetos 
– jogo de tabuleiro, dominó, quebra-cabeças, 
conjunto de posteres e DVD –, foi elaborado pelo 
Departamento Nacional do Sesc em parceria com 
o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, 
para contribuir com ações em artes visuais 
integradas com outros campos do conhecimento. 
Professores da Rede de Escolas Sesc e das 
Redes Estadual e Municipal foram capacitados 
para trabalhar o conteúdo em sala de aula e 
22.053 alunos receberam a visita de um mediador 
com os jogos para ampliarem seus repertórios 
sobre a arte contemporânea.
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Incentivo 
à Leitura

Baú de Histórias aproxima plateias das narrativas 
literárias

Premiado na categoria desenvolvimento cultural pelo Prêmio Empresa Cidadã 
(ADVB/SC 2019), o Baú de Histórias promove a arte da contação de histórias em 

Santa Catarina há 17 anos. Através da circulação estadual de espetáculos 
que narram histórias infantis, adultas, de sabedoria, de medo, de humor, de 

encantamento, o projeto já alcançou uma plateia de 450 mil pessoas. 
Somente em 2019, os quatro grupos selecionados circularam 

por 31 cidades, com um público de 31.490 pessoas, em 287 
apresentações. O projeto é uma ação em prol do incentivo à 

leitura, da valorização do contador de histórias e da difusão da 
literatura.

Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras 
apresenta a diversidade literária brasileira

Importante projeto de circulação nacional, de promoção e democratização da literatura, 
o “Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras” passou por 12 cidades catarinenses em 
2019, estimulando a divulgação de autores de todo o país nas suas diferentes formas de 
manifestação. Ao longo do ano, foram realizadas 10 oficinas literárias de diferentes temáticas 
no Circuito de Criação Literária, 28 apresentações no Circuito de Oralidades e 30 debates no 
Circuito de Autores, com um público de 4.378 pessoas.

Projeto “Biblioteca 
Inquieta” envolve o leitor 
em literatura e arte
Posicionar a biblioteca como um espaço de 
resistência, aberto à pluralidade de ideias, para 
a formação do pensamento livre, é o objetivo do 
projeto Biblioteca Inquieta, que integra diversas 
linguagens artísticas em um único ambiente. Em 
2019, o projeto foi realizado em quatro edições 
que exploraram temas como: “O Circo”, “Povos 
Indígenas Brasileiros”, “Escritores Infantis”, 
“Mulheres na Literatura”, “Literatura de Cordel”, 
“Poesia falada: Slam”, “Música e Poesia no 
Brasil”, “Causos e Lendas Regionais”. Artistas 
e escritores convidados utilizaram os espaços 
das bibliotecas para intervenções e criação de 
novas propostas, incorporando elementos na 
sua própria obra, e também no tema escolhido. 
Foram realizadas 273 mediações com 9.198 
participantes nas contações de histórias, leituras 
dramatizadas, performances, exibições de filmes 
e conversas.

Fernando Mafalda Freire
Parabenizo o excelente trabalho desenvolvido na Biblioteca do Sesc. Achei 
linda a ideia do projeto “Biblioteca Inquieta” e aproveitei muito o ambiente 
durante esses momentos. Tive a oportunidade de levar meus alunos de inglês, 
que estavam ansiosos para ver os resultados estéticos e as apresentações 
artísticas. As crianças se impressionaram muito com a decoração e 
interagiram bastante. Adorei o formato e organização do evento, sendo que o 
cronograma foi cumprido de maneira impecável.

Re
al

iz
aç

õe
s 

- I
nc

en
tiv

o 
à 

Le
itu

ra

*Elogio enviado ao e-mail faleconosco@sesc-sc.com.br.
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1ª edição do “Escola Escritora” 
estimula hábitos de leitura e 
escrita 

O Sesc lançou o projeto “Escola Escritora”, com o 
objetivo de desenvolver o gosto pelos livros e a 

habilidade da escrita entre os seus alunos. A 
primeira edição contou com a participação de 

526 estudantes entre 8 e 15 anos, de onze 
cidades catarinenses, que ampliaram 
as competências escritora e leitora e 

se aproximaram do universo de produção 
de uma obra literária. Um time de autores, 

ilustradores e artistas reconhecidos conduziu as 
oficinas de Escrita Criativa, Ilustração e Narração 

de Histórias, oportunizando o desenvolvimento da 
oralidade, da produção textual, da interpretação e análise 

de textos. 

Rede de Bibliotecas 
democratiza o acesso 
aos livros 
O Sesc democratiza o acesso aos livros em 
Santa Catarina, com 29 bibliotecas fixas e duas 
móveis do projeto BiblioSesc. As bibliotecas da 
Instituição são espaços preparados para leitores de 
todas as idades, com o objetivo de despertar o gosto pela 
leitura. Elas proporcionam um ambiente de convivência para 
leitura individual ou coletiva, com atendimento acolhedor, acervo 
variado e atualizado, que oferece também ações culturais. Em 2019, 
foram registrados 227.110 empréstimos gratuitos de livros do amplo 
acervo e realizadas 19.184 inscrições.

Arte e Cultura
Manifestações artísticas 
despertam emoções 
e enriquecem os 
conhecimentos
Em 2019, 261.839 espectadores ampliaram 
seus repertórios culturais e se emocionaram 
com os espetáculos promovidos pelo Sesc, 
que evidenciaram as mais variadas linguagens 
artísticas em mostras, festivais, circulações 
e projetos locais das Unidades. Foram 2.405 
apresentações de música, artes cênicas e 
literatura; 2.883 sessões de cinema e 55 
exposições de artes visuais, em um panorama 
expressivo. Cada evento é um momento único de 
fruição, que provoca os sentimentos e oportuniza 
as pessoas a conhecerem o mundo e a si 
mesmas.

A Instituição oferece a diferentes públicos, na 
maioria das vezes de forma gratuita, atrações 
que proporcionam beleza e encantamento, 
mas que também estimulam a reflexão e o 
debate. Para o Sesc, a cultura está relacionada 
diretamente à geração do conhecimento e 
ao exercício do pensamento, que são valores 
essenciais para a formação do ser humano e 
para o desenvolvimento da sociedade. No total, 
a Instituição registrou 683.070 participações em 
eventos e ações de artes cênicas, artes visuais, 
audiovisual, biblioteca, literatura e música.
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Teatros, galerias, 
bibliotecas, salas de dança 
e música
O Sesc fechou o ano com 103 espaços 
destinados ao desenvolvimento da programação 
cultural no Estado: são 31 bibliotecas fixas e 
móveis, oito teatros, entre eles um cine teatro de 
rua, o Cine Teatro Mussi, na cidade de Laguna, 
57 salas de cursos, seis galerias de artes 
visuais e o Centro Cultural Vidal Ramos – Sesc 
em Lages, localizado em prédio histórico, com 
galerias de artes, salas para cursos de cultura, 
cinema com viabilidade de múltiplo uso e 
biblioteca especializada. Com isso, a Instituição 
garante que os processos de difusão, fruição, 
experimentação e análise, se deem em condições 
adequadas à especificidade de cada iniciativa. 

Acesso a filmes contemporâneos fora do circuito comercial de 
cinema
Com forte caráter socioeducativo, o Cine Sesc oferece um programa próprio de exibição, que disponibilizou em 2019, 
40 audiovisuais com dois anos de licença de exibição. Além da qualidade, a seleção desse acervo é pautada por 
critérios como: reflexão sobre a cultura e realidade política e social; abordagens de questões relativas à diversidade 
cultural; filmes adequados às diversas faixas etárias.

Ao todo, 27 Unidades realizaram 2.883 exibições, muitas delas seguidas por debates, alcançando um público de 
83.305 pessoas. As sessões aconteceram em formato de mostras temáticas mensais, em projetos especiais como o 
“Diálogo Urgentes”, ou isoladamente, e também pela III Mostra Sesc de Cinema.

Uma das sessões mais disputadas foi a do premiado longa metragem “Bacurau” (2019) de Kleber Mendonça Filho 
e Juliano Dornelles, exibido simultaneamente nos oito espaços da Rede Sesc de Teatros e em outras três Unidades, 
com um total de 1.600 espectadores. 

@diegooo2015
Gostaria de parabenizar o trabalho de 
vocês! Fizeram algo que mudou muito 
o pensamento de todos. Primeiro, não 
temos a cultura do teatro na minha 
cidade e as pessoas não costumam 
sair de casa para prestigiar esse tipo 
de evento. Mas, vocês mostraram o 
quanto é bom assistir a um espetáculo. 
A apresentação da peça “Meu Seridó”, 
pelo Palco Giratório, conseguiu 
concentrar crianças, jovens e adultos 
e só ouvi coisas boas. É uma forma 
de aprender a entender a cultura do 
outro lado do nosso Brasil, é tornar 
conhecimento mais digno. Vocês estão 
realmente de parabéns. Foi de arrepiar.
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Formação 
Artística

Aulas de dança, música, 
artes visuais e teatro 
desenvolvem o corpo e a 
mente
A cada ano mais pessoas descobrem seus 
talentos e potenciais nos cursos de cultura 
oferecidos nas Unidades da Instituição, voltados 
ao ensino e à prática artística. São atividades 
divertidas, que despertam a criatividade, 
estimulam o pensamento, a imaginação, a 
percepção e a sensibilidade, desenvolvem a 
expressão corporal, minimizam a timidez, entre 
outros benefícios. Somente em 2019, 7.927 
pessoas se inscreveram nos cursos de ballet, 
jazz, danças urbanas, canto, violão, guitarra, 
teclado, musicalização, teatro, desenho e pintura, 
em 32 Unidades.

Além de aprender uma nova atividade, os alunos 
tiveram a experiência de palco e o contato com 
a plateia nas Mostras Anuais de Dança e Música, 
realizadas no final do ano, e em exposições que 
projetam o aluno à condição de artista. Ao longo 
do curso os participantes são estimulados a 

Conexão com a Universidade 
Universidade potencializa 
saberes 
A Instituição também mantém um convênio 
de Cooperação Técnico-Científica e Artística 
com a Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc). Em 2019, a parceria contou 
com duas importantes ações: o II Circuito 
Universitário Sesc-Udesc de Artes Cênicas e Música, que 
promove a circulação de grupos de acadêmicos das artes cênicas e da música e, consequentemente, auxilia 
na profissionalização e entendimento do funcionamento desse mercado de trabalho; e o Seminário Palco 
Giratório, que se transformou em uma disciplina de pós-gradução em teatro, com 40 inscritos. Assim, a 
rede promove conexão de diferentes instâncias do conhecimento e se fortalece com debates embasados, 
atravessados pelas vivências sobre o que é produzir e criar no Brasil do século XXI, mobilizando reflexões 
para os fazedores e pensadores de teatro da atualidade.

acompanhar a programação cultural do Sesc, 
de modo a ampliar seu repertório, promover 
a reflexão, o debate, a fruição artística e a 
ampliação da consciência crítica e social. 

Além disso, o Sesc promove ações formativas 
de curta duração, como as 396 oficinas que 
exploraram habilidades como a escrita, a 
narração de histórias, a criação de música. 
Essas atividades promoveram o aprimoramento 
de 9.955 clientes, entre artistas e público em 
geral.
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Patrimônio
Espaços históricos e culturais ativos
Em parceria com o setor público, o Sesc mantém espaços históricos ativos, com programação variada, 
atuando diretamente na preservação do Patrimônio Histórico e Cultural no Estado. Desde 2016 
administra o Centro Cultural Vidal Ramos Sesc Lages, localizado no prédio centenário, que abrigou o 
Grupo Escolar Vidal Ramos. Em 2019, 12.568 pessoas acompanharam as apresentações, exibições 
de audiovisuais e exposições de arte no espaço, que conta com cafeteria, galerias, salas para cursos, 
cinema com viabilidade de múltiplo uso e biblioteca. Também está sob a gestão do Sesc o Cine Teatro 
Mussi, em Laguna. Considerado um marco na história do cinema em Santa Catarina, o prédio histórico 
projetado em 1950 por Wolfgang Ludwig Rau, foi restaurado pelo Iphan e recebe uma ampla programação 
artístico-cultural gratuita, que em 2019 chegou a 15.711 espectadores nas apresentações e sessões de 
cinema.

1ª ação cultural no futuro Museu de Florianópolis 
Em dezembro de 2019, o Sesc realizou três concertos de Natal em frente ao prédio 

da antiga Casa de Câmara e Cadeia, onde instala o futuro Museu de Florianópolis. 
Uma oportunidade para a comunidade se reaproximar do local, construído entre 

1771 e 1780. Ao longo do ano de 2019, o Sesc encaminhou o processo de 
implantação do museu, com execução do projeto expográfico, aquisição 

dos equipamentos e contratação de equipe, com investimento de R$ 4 
milhões. A Instituição venceu a licitação que concede o uso do bem 

público e fará a gestão do espaço por 20 anos. 

Acessibilidade

Inclusão escolar a partir da interação
Na Educação Básica do Sesc, a inclusão e acessibilidade acontece a partir da interação. O cuidado e o 
atendimento dos alunos são de responsabilidade de toda a equipe que compõe a Escola, professores, 
auxiliares, merendeira, inspetor, serviços gerais, auxiliar de ensino, secretária e direção. Em 2019, a 
Instituição atendeu alunos com Transtorno Espectro Autista, Déficit de Atenção e Hiperatividade, Paralisia 
Cerebral, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual; entre outras deficiências. Os espaços das escolas são 
adaptados para receber as crianças de acordo com sua deficiência. Aos alunos com laudo é oferecida a 
possibilidade de material ampliado, audiovisual ou em casos mais graves a não utilização do material. A 
avaliação é realizada através de boletim acompanhado de parecer descritivo. Nele é descrito os avanços 
e aprendizados de acordo com seu potencial. Além disso, a Instituição disponibiliza um acadêmico em 
formação que auxilia o professor regente no desenvolvimento das atividades cognitivas e de interação do 
aluno com a turma.

Espetáculos e filmes acessíveis
A acessibilidade foi um tema presente no Festival Palco 
Giratório 2019, que apresentou nove espetáculos com 
tradução em Libras e audiodescrição. A programação 
contou também com uma oficina “AudiodescriçãoLAB 
Experimentação cênica”, focada na relação entre o corpo 
e acessibilidade; Mediação AudiodescriçãoLAB a partir do 
espetáculo “Meu Seridó”; e Pensamento Giratório “Acessos 
nas Artes Cênicas: Ser artista? Ser espectador? Eis uma 
das questões”, ações conduzidas por Andreza Nóbrega 
da Vouver Acessibilidade (PE/SC). Na área de cinema, 
o acervo do Cine Sesc (2018/2019) possui recursos de 
acessibilidade para a inclusão de pessoas com deficiência 
auditiva e visual.
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ParaCopa Sesc promove 
atividades formativas 
gratuitas e esportes 
adaptados
Importante projeto de inclusão, a ParaCopa 
Sesc chegou a 8ª edição repaginada. Além de 
oferecer esportes adaptados para Pessoas 
com Deficiências (PcDs), contemplou uma 
vertente científica e técnica com a realização 
do 1º Fórum ParaCopa Sesc de Atividade Física 
Adaptada. O objetivo foi difundir conhecimentos 
e experiências do trabalho realizado com PcDs 
nos âmbitos da: inclusão, educação, educação 
física, reabilitação, treinamento físico e esportes 
(iniciação esportiva e alto rendimento).

A programação aconteceu em Florianópolis e 
Brusque e reuniu 1.728 participantes nos jogos e 
oficinas e 1.175 espectadores. Entre os legados, 
está a sensibilidade da equipe de trabalho 
e da sociedade para a recepção e inclusão 
das pessoas com deficiência nas atividades, 
como acontece nas Unidades de Brusque, 
Criciúma e Joinville, que contam com clientes 
com deficiência no programa Treinamento 
Multifuncional (TMF) das Academias.

Vida Ativa 
e Saudável
89 mil alunos ganharam força, energia 
e autoestima na Rede de Academias 
Sesc
O Sesc possui uma rede com 37 Academias no Estado, com 
qualidade e preços acessíveis, que atendeu 89.501 alunos em 
2019. Além da ampla estrutura e ótimos equipamentos, conta 
com a orientação profissional de instrutores dedicados e 
preparados para atender a todos. 

Nas Academias Sesc os clientes podem praticar 
Treinamento Multifuncional (TMF), CrosSesc, Pilates 
Estúdio e Solo, além de diversas modalidades de ginásticas 
em grupo como Localizada, AeroLocal, Funcional, Jump, 
Máster, Mix, Ritmos e Ioga. Entre as novidades, o Sesc lançou 
como piloto as modalidades HIIT, no Sesc Centro e Funcional 
Combat no Sesc São Miguel do Oeste, atividades apontadas como 
tendências fitness pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte.

Neste segmento, a Instituição ampliou o público em 7,5% e a estrutura, 
com quatro novas academias. No total, a Instituição registrou 67.560 
inscrições no TMF, 327 no CrosSesc, 1.277 na hidroginástica, 10.912 nas 
ginásticas em grupo e 9.425 no Pilates.
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Alunos da Iniciação Esportiva 
participam do 1º Festival Esportivo 
Sesc CelebrAção
No total, 831 alunos da Iniciação Esportiva do Sesc de 17 cidades 
catarinenses participaram da primeira edição do Festival Esportivo 
Sesc CelebrAção, realizado em sete etapas regionais e uma 
final estadual. Além da promoção da prática do esporte, o 
evento oportunizou a aquisição de valores e contribuiu 
para a formação cidadã dos alunos, além de coroar as 
aprendizagens e habilidades desenvolvidas nas aulas.  

Através do programa de Formação Esportiva, o 
Sesc-SC oportunizou a prática de atividade 
física sistematizada para 8.905 alunos a 
partir dos três anos de idade divididos 
em quatro projetos de acordo com a 
faixa etária: Ginástica Infantil (3 a 
6 anos), Clube do Esporte (6 a 
10 anos), Esporte Específico 
(10 a 17 anos), Esporte Total 
(acima de 18 anos), artes marciais 
e natação.

Lucio Mauro Godoy
Queria agradecer aos profissionais da academia Sesc Ingleses, 
pois tive uma lesão quando estava jogando tênis e os instrutores 
conseguiram que eu voltasse a jogar em pouco tempo, com 
bastante êxito no fortalecimento muscular e condição física. 
Hoje continuo indo à academia para dar continuidade ao trabalho 
que me passaram e também continuo praticando esporte sem 
nenhuma dor muscular. Eventos estaduais levam 

70 mil pessoas à prática 
de exercícios 
O Dia do Pedal, o Circuito Sesc de Caminhadas 
na Natureza e o Dia do Desafio são os principais 
eventos estaduais de lazer do Sesc, reconhecidos 
por democratizarem o acesso à atividades 
físicas, de forma prazerosa e compartilhada. 

Em 2019, o Dia do Pedal, realizado 
tradicionalmente no feriado de 1º de maio, 
celebrou 10 anos reunindo 28.767 pessoas 
nos passeios ciclísticos que marcam o Dia do 
Trabalhador, em 28 cidades. 

No quarto ano de realização, o Circuito Sesc 
de Caminhadas na Natureza movimentou 
2.569 pessoas, que aproveitarem ao máximo 
a experiência em meio a lindas paisagens do 
Estado, nas 14 etapas.

Já a 25ª edição do Dia do Desafio, campanha 
mundial de combate ao sedentarismo, contou 
com 40.958 participantes catarinenses nos 
aulões especiais nas Academias Sesc e nas 
recreações esportivas. 
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Restaurantes Sesc estimulam hábitos 
alimentares saudáveis 
A escolha por uma alimentação saudável, balanceada, saborosa, segura e 

com preço justo, tem levado cada vez mais pessoas a almoçar nos 19 
Restaurantes Sesc. Em 2019 o público cresceu 3% em relação a ano 

anterior, com a oferta de 2.165.709 refeições – uma média diária de 
6.941. Os pratos são preparados com ingredientes nutritivos, com 

qualidade e variedade, sob supervisão de nutricionistas. Nos 
finais de semana e nas datas comemorativas, a Instituição 

promoveu a cultura alimentar priorizando cardápios que 
destacam as culinárias típicas de Santa Catarina e 

do Brasil nos projetos: Sábado é dia de Feijoada, 
Festival de Domingo e Sabores do Brasil.  

Margaret Heidorn Silva
Já almocei várias vezes no 
Restaurante do Sesc Blumenau 
e adoro. Principalmente aos 
sábados, quando tem feijoada     . 
Só tenho a agradecer!

Almoço e lanche nas 
Escolas Sesc recebem 
atenção especial 
A qualidade nutricional dos alimentos oferecidos 
para as crianças em fase de crescimento é de 
fundamental importância para o desenvolvimento 
físico e cognitivo delas. Por isso, o Sesc tem 
um cuidado especial com a alimentação das 
crianças matriculadas em suas Escolas, além de 
realizar ações que estimulam hábitos alimentares 
saudáveis. Os cardápios de almoço e lanche 
dos alunos são planejados por nutricionistas, 
priorizam alimentos in natura, minimamente 
processados e valorizam a cultura alimentar 
regional. O planejamento nutricional se baseia no 
incentivo à amamentação no espaço educacional 
e adequação da alimentação complementar de 
acordo com cada faixa etária e individualidade 
de cada criança. Em 2019, a Instituição produziu 
2.260.341 lanches e refeições para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental.
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Prevenir 
e Cuidar
Sesc Saúde acompanha 3 mil vidas
Em 2019, 3.452 pessoas realizaram 10.789 exames e testes rápidos pelo 
Sesc Saúde. No total, o projeto registrou 70.251 participantes nas ações 
que envolveram também orientações sobre prevenção, rodas de conversa e 
encontros. Os resultados dos exames são lançados no sistema da Instituição e 
podem ser consultados pelos clientes. A partir da mensuração dos dados, o Sesc 
identifica o perfil de saúde do público, auxiliando no planejamento de ações efetivas 
de educação em saúde. Com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e controle 
de doenças através de práticas de vida saudáveis, o projeto focou suas ações nas Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que são responsáveis por 60% das mortes no mundo.

Ações de combate à obesidade infantil
Pelo Programa de Promoção de Saúde da Infância (PPSI), o Sesc 
consegue diagnosticar o estado nutricional das crianças matriculadas em 
suas Escolas no Estado e planejar ações educativas. Em dois momentos 
do ano, os estudantes passaram por avaliações antropométricas, com 
a coleta de peso e altura. Dos 4.020 alunos avaliados em abril e 4.051 
avaliados em outubro, 32,61% encontram-se em risco nutricional, ou seja, 
apresentaram obesidade, sobrepeso, risco de sobrepeso ou magreza. 
Os resultados e orientações de saúde são repassadas aos responsáveis 
de forma individual, com o objetivo de promover a conscientização de 
hábitos alimentares saudáveis e estímulo a prática regular e adequada de 
atividades físicas, visando à promoção da saúde integral dos alunos do 
Sesc e familiares.

Mamografias e 
papanicolaus gratuitos 
chegam à comunidades 
periféricas
Iniciativa pioneira no país, o projeto itinerante 
Sesc Saúde Mulher rastreou 55 suspeitas de 
câncer de mama em 2019. As duas unidades 
móveis do projeto atenderam 12 municípios, 
com 5.616 mamografias, 5.350 papanicolaus 
para prevenção ao câncer de colo uterino e 
569 ações educativas, atingindo um público 
de 15.836 pessoas. Uma das inovações deste 
ano, foi a entrega de certificados de coragem, 
que se mostrou uma forma eficaz de incentivar 
a participação das mulheres e realização de 
exames.

OdontoSesc leva saúde bucal e autoestima para 
populações de baixa renda
Outro projeto móvel com forte impacto social, o OdontoSesc cuida do sorriso de pessoas que não têm 
condições de pagar pelo dentista, facilitando o atendimento e multiplicando ações preventivas. Em 2019, 
9.041 pessoas tiveram acesso a 19.990 consultas odontológicas gratuitas e orientações em saúde em 
sete municípios catarinenses visitados pelas duas Unidades volantes, em parceria com as prefeituras 
municipais.

Re
al

iz
aç

õe
s 

- P
re

ve
ni

r e
 C

ui
da

r

Foto: Acom Sesc-SC

Foto: M
afalda Press

Foto: Chan WeArt

70 71



Anestesia sem agulha inova serviço de 
odontologia 

A clínica odontológica do Sesc Prainha (Florianópolis) é a primeira a aplicar 
anestesia sem agulha, uma forma alternativa e eficaz para evitar a dor, 

especialmente indicada para crianças e pacientes ansiosos, que apresentam 
fobia ou outra restrição. A administração do anestésico é feita através de 

pressão graduada, usando doses baixas, sendo praticamente indolor.

Em 2019, as 19 clínicas no Estado atenderam 26.525 pacientes, 
em 117.139 consultas com tratamentos dentários realizados 

conforme plano estabelecido com o dentista e paciente. 
Nos locais são realizados atendimentos de atenção 

básica e média complexidade, como procedimentos 
de dentística restauradora, pequenas cirurgias, 

periodontia, prótese, endodontia, clínica 
preventiva, ortodontia preventiva, 

odontopediatria, urgências e emergências 
odontológicas.

Tatiane Eufrásio
Eu estava procurando muito por 
esta anestesia           . Agora 
encontrei. Obrigada Sesc!

Cuidados terapêuticos 
para o bem-estar e 
equilíbrio emocional
Em 2019, 8.614 pessoas cuidaram da saúde do 
corpo e da mente no Sesc em 19.762 consultas 
nas especialidades de Psicologia, Massoterapia, 
Nutrição Clínica, Acupuntura e Estética Facial, 
oferecidas em 15 Unidades. Entre os serviços 
com maior procura, a psicologia ajuda os 
pacientes na busca pelo equilíbrio emocional, 
e a massoterapia alivia as tensões acumuladas 
na rotina do dia a dia. Todos os profissionais 
são devidamente qualificados, com técnicas 
de aplicação padronizadas e utilizam produtos 
cosméticos de primeira linha.

Campanha conscientiza sobre a importância da 
vacinação
O Sesc apoia e conscientiza sobre a importância da vacinação com a campanha “Eu tô vacinado. 
Você tá vacinado. Todo mundo vacinado”, promovida pelo Departamento Nacional da Instituição. O 
objetivo é disseminar a necessidade da vacinação entre os frequentadores das Unidades em todo o 
país, alunos das Escolas Sesc, familiares e público das redes sociais. As peças de conscientização 
abordam dois pontos: a necessidade de todos se vacinarem para garantia da saúde, tendo em 
vista que as vacinas salvaram dezenas de milhões de vidas no último século, além do controle das 
doenças.
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Juventude
Movimento Teen e Esporte Jovem despertam este 
público à prática de exercícios
Para acolher ainda mais os adolescentes e atento às suas necessidades, o Sesc lançou em 2019 
dois novos projetos: o “Movimento Teen”, oferecido em quatro Unidades e o “Esporte Jovem”, que 
começou como piloto em Joinville e Itajaí. As atividades proporcionam uma prática saudável de 
exercícios físicos, diversão, convívio em grupo e apostam no desenvolvimento do protagonismo 
jovem. A Instituição estimula a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis desde 
a infância, com projetos especiais, como a Iniciação Esportiva, que respeita todas as etapas do 
desenvolvimento e oferece modalidades diversas. Além disso, os adolescentes têm descontos 
especiais nas Academias Sesc no Estado.

1º Sesc Geek reúne 3.943 apaixonados 
pela cultura nerd
O universo geek tomou conta do Sesc Palhoça e encantou 3.943 
pessoas que prestigiaram a primeira edição do Sesc Geek SC. 
Grupos de jovens, casais, crianças com suas famílias, fãs 
de animes, games e ficção científica curtiram a ampla 
programação nos dias 31/08 e 1º/09, que contou com 
shows, bate-papos, feira, apresentações de k-pop, 
animes, animekê, quiz, entre outras atrações. 
Também fizeram sua contribuição, com a 
doação de alimentos não perecíveis ao 
programa Mesa Brasil Sesc, somando 
2.359 quilos arrecadados.

Jovens 
desenvolvem 
ações sociais no 
Liderança Comunitária
O projeto Liderança Comunitária, desenvolvido 
em nove Unidades, em parceria com a Júnior 
Achievement, proporciona a adolescentes 
e jovens de 15 a 24 anos uma experiência 
de criação e operação de uma organização 
comunitária. Os estudantes analisam a 
situação da comunidade local, detectam um 
aspecto a ser melhorado, constituem uma 
organização comunitária, elaboram um projeto 
de serviço comunitário a partir dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), e praticam 
atitudes de liderança.

Em 2019, os 440 participantes se descobriram 
protagonistas na transformação da própria 
realidade, fortalecendo o senso de comunidade 
e a convivência colaborativa. A “Premiação da 
Organização Social Destaque” foi para o projeto 
“Pelo fim da violência doméstica”, do grupo de 
São Miguel do Oeste. 

Adolescentes multiplicam 
saúde entre seus pares 
O Sesc capacitou 62 estudantes de seis cidades 
para serem multiplicadores de saúde e realizarem 
ações de prevenção das ISTs e HIV entre seus 
colegas. Com criatividade, a partir dos conteúdos 
relevantes sobre a temática da saúde sexual e 
reprodutiva e utilizando metodologias ativas de 
aprendizagem, os participantes criaram jogos, 
peças teatrais, músicas, dinâmicas entre outras 
atividades, utilizando metodologias ativas de 
aprendizagem. Suas ações alcançaram mais de 
870 adolescentes, que agora estão informados 
e conectados com a saúde sexual e valorização 
de seus direitos. A ação integra o Programa de 
Promoção de Saúde Sexual e Reprodutiva do 
Departamento Nacional do Sesc e fomenta a 
participação e o protagonismo dos adolescentes.
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Maturidade 
Empoderada
Sesc estimula e promove 
ações para longevidade
Santa Catarina é o Estado brasileiro onde se vive 
por mais tempo, com uma expectativa de vida de 
79,7 anos, conforme dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (Ibge). Entre os fatores 
que contribuem para a longevidade está o estilo 
de vida. E o Sesc se orgulha de contribuir para 
que milhares de idosos possam ter uma vida 
ativa. 

A Instituição promove atividades que contribuem 
para o bem-estar dos maduros e possibilitam 
a socialização, vivência de novas experiências 
e atualização, como oficinas de tecnologias, 
grupos, esportes, academia, ginásticas, 
idiomas, viagens, etc. Os serviços de saúde, 
como odontologia, massoterapia, psicologia 
contemplam todos os públicos e são muito 
apreciados por eles também.

Em 2019, o Trabalho Social com Grupos, 
que engloba projetos para o público maduro, 
atendeu 5.558 pessoas inscritas em 13 projetos 
oferecidos em 30 Unidades, entre eles os novos 
Mundo Digital Máster e Empreendedor 50+, que 
estimula a geração de renda extra, e os grupos da 
Memória, Cantoria, Voluntários, Ativa+ e Dança 
Circular.

Encontro 60+ integra 
participantes dos grupos
O “Encontro 60+” tem como objetivo promover 
a integração do público do Trabalho Social 
com Grupos no Sesc Santa Catarina. Em 
2019 o evento reuniu 332 participantes de 27 
Unidades do Estado, dividido em duas edições: 
uma na Pousada Sesc Lages e outra no Hotel 
Sesc Cacupé, com a temática “cantoria”. Na 
programação, oficinas com o desenvolvimento de 
habilidades, ações de protagonismo como o show 
de talentos “The Vovoice”, confraternizações e 
passeios animaram os idosos. 

Ivanir Agnolo
O Sesc é muito bom. Faço 
várias atividades, participo 
do grupo da memória e 
da academia. Além dos 
exercícios, que fazem bem, 
temos a oportunidade de 
conhecer novos amigos e 
realizar passeios de forma 
mais acessível.
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Conhecer 
Novos Lugares

Viagens do Turismo 
Social Sesc promovem 
experiências marcantes 
Em 2019, 16.765 pessoas descobriram novos 
lugares com o Turismo Social Sesc e vivenciaram 
experiências enriquecedoras em 572 passeios 
e excursões. A Instituição oferece pacotes de 
viagem completos para destinos regionais, 
nacionais e internacionais, sempre com foco no 
enriquecimento cultural, educacional, histórico e 
a integração dos grupos. 

Os novos roteiros que entraram na programação 
em 2019 são:

• Espírito Santo: Serra e Litoral; 
• Serras Fluminense e Capixaba;  
• Pantanal – Expedição fotográfica;  
• Minas Gerais: Mar de Minas e Serra da Canastra; 
• Campos do Jordão e Paraty;  
• São Paulo Cultural: Peça Fantasma da Ópera;  
• São Paulo Cultural: Cirque du Soleil;  
• Rio de Janeiro: Região dos Lagos;  
• Alemanha Imperial; e  
• Portugal com Santiago de Compostela.

@kaminskimarli
Amo viajar com o Sesc! 
Os roteiros de viagens 
não são só passeios que 
nos mostram a beleza 
dos lugares, mas nos 
mostram a cultura do 
lugar, as experiências, a 
integração com o povo. Os 
guias são incríveis. Eles 
têm muita competência, 
cultura, profissionalismo e 
paciência. Viajar com Sesc 
é tudo de bom! Já considero 
o Sesc minha família, 
principalmente o de Tubarão 
(SC).           Parabéns a 
todos!

Passeios transformam a 
realidade de quem visita e 
de quem recebe
Para o Sesc, os passeios são uma das formas 
de promover e valorizar os diversos locais 
com potencial turístico do Estado, bem como 
despertar o interesse dos clientes para a prática 
do turismo. Por meio de 169 passeios de um 
dia oferecidos em 2019, o Sesc proporcionou a 
muitos catarinenses conhecer um pouco mais do 
Estado, aprofundar os conhecimentos acerca da 
cultura local e aventurar-se nas diversas rotas em 
meio à natureza. 

Entre as opções oferecidas, um dos destaques 
foi o roteiro “Caminhos e Sabores - Turismo 
Rural em Treze de Maio”, que incluiu além do 
“Café na roça”, degustações e almoço típico 
italiano, visitas a pontos da cidade e também a 
propriedades rurais, para conhecer bem de perto 
a criação do gado bovino leiteiro e a produção de 
sucos. Desta forma, transformou a realidade de 
quem visita e de quem recebe por meio da troca e 
do compartilhamento de saberes e vivências.

Re
al

iz
aç

õe
s 

- C
on

he
ce

r N
ov

os
 L

ug
ar

es

*Depoimento publicado no Instagram @Sesc_SC.

Foto: Z
é Paiva

78 79



Alexandre de Oliveira Simioni
Estivemos hospedados no Hotel Sesc Cacupé, e gostaria de 
agradecer aos funcionários e funcionárias por mais uma vez 
nos proporcionar momentos tão bons! A estrutura do hotel é 
maravilhosa, o atendimento é excelente, a comida sempre muito 
boa, a equipe de lazer muito criativa. Adoramos todos os dias 
que estivemos por aí. Até a próxima!

Hotéis Sesc na Serra, Vale 
e Litoral agora são “pet 
friendly”
Em 2019, 40.481 hóspedes aproveitaram a 
infraestrutura completa de lazer, a gastronomia e 
a agenda repleta de atividades dos três meios de 
hospedagem do Sesc Santa Catarina, totalizando 
118.542 diárias. O Hotel Sesc Cacupé, em 
Florianópolis, a Pousada Rural Sesc Lages e do 
Hotel Sesc Blumenau também são procurados 
por visitantes que podem curtir os espaços e 
participar das programações de recreativas.  

Uma das novidades que marcou o ano, foi a 
abertura para hospedar cães de estimação de até 
12 Kg na mesma acomodação que seu dono. Ou 
seja, agora os hotéis Sesc são “pet friendly” e já 
receberam 25 bichinhos. 

Domingo é dia de passear 
pela história de Laguna  
Para valorizar o patrimônio material e imaterial 
da cidade, o Sesc Laguna realiza o projeto 
“Paisagem Cultural – Um Passeio pela História 
de Laguna”, gratuitamente aos domingos. Os 
participantes caminham pelo Centro Histórico – 
maior conjunto arquitetônico tombado de Santa 
Catarina –, em um percurso de aproximadamente 
duas horas, com acompanhamento de Guia 
de Turismo, resgatando a cultura, tradições e 
costumes. Nos outros dias da semana, os grupos 
de escolares e turistas são atendidos mediante 
agendamento.

Foram 116 passeios realizados por 3.118 
pessoas. O projeto tem alcançado visibilidade 
na região, integrando o calendário de eventos 
e participando de seminários e congressos 
que promovem o debate acerca do turismo e 
patrimônio local.  
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*Elogio enviado ao e-mail reservas@sesc-sc.com.br.
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Inclusão Social

Sesc Comunidade 
oportuniza a 
transformação social 
As sete quadras poliesportivas do projeto Sesc Comunidade 
– duas delas inauguradas em 2019 – oferecem gratuitamente 
atividades esportivas, recreativas, culturais e socioeducativas, 
que atendem a diferentes públicos e faixas etárias. Ao longo do ano 
6.316 alunos se inscreveram nas atividades sistematizadas oferecidas 
e 23.684 pessoas participaram da programação, articulada em parceria 
com a prefeitura municipal, entidades locais e voluntários. Instaladas em 
comunidades periféricas, as quadras oferecem as condições essenciais para 
o desenvolvimento integral das crianças e jovens, através do acesso ao esporte 
inclusivo e a novas experiências, refletindo em uma importante oportunidade de 
transformação social.

Nas Unidades do Sesc Comunidade a relação é construída no dia a dia, com ações que 
fortalecem física, social e emocionalmente. Em 2019, foram destaques as mobilizações 
comunitárias da Semana Mundial do Meio Ambiente, que envolveram 570 participantes 
voluntários que realizaram um planejamento participativo para construção de espaços 
coletivos com materiais reaproveitados. 

Karla Eyng Pires
Moro em Forquilhinha desde que nasci e no bairro Santa Cruz há 12 anos. 
Faço parte da Associação de moradores e ter o Sesc Comunidade em 
nosso município foi uma grande conquista para nós moradores. Agradeço 
muitíssimo pelas instalações do Sesc. A equipe toda é composta por pessoas 
maravilhosas, sempre dispostas. Os projetos realizados são sempre bem 
pensados e bem organizados. Sempre que posso estou ali para auxiliar.

“Sesc Cidadão do Bem” leva serviços 
básicos gratuitos à população 
Em 2019, o Sesc uniu 355 parceiros e voluntários para levar gratuitamente 
serviços básicos e essenciais às populações de 28 cidades catarinenses 
no projeto “Sesc Cidadão do Bem”. No total foram 29.019 participações 
em atividades como: orientações e confecção de documentos, orientações 
jurídicas e ao crédito, oficinas educativas e criativas, corte de cabelo, 
testes e orientações de saúde preventiva, encaminhamentos ao 
mercado de trabalho, entre outras ações.

Através deste importante projeto, contemplado com o Prêmio 
Empresa Cidadã (ADVB/SC 2018), o Sesc proporciona 
a inclusão social e o fortalecimento da cidadania, 
formando parcerias com entidades públicas, privadas 
e comunidade. Esta grande rede de transformação 
social promove o acesso e fomenta a 
responsabilidade, o respeito, a cooperação e a 
solidariedade.
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Brique do Sesc valoriza o 
artesão e a cultura local
Em seu quarto ano de atuação, o projeto Brique 
do Sesc oportunizou a 370 expositores, artesãos 
e agricultores locais, a geração de renda através 
da comercialização de seus produtos nas 
feiras, realizadas em dez cidades catarinenses. 
Além disso, eles puderam se aprimorar 
profissionalmente em encontros promovidos pela 
Instituição, em espaços de troca, aprendizado 
e cooperação entre os participantes. Foram 
abordadas temáticas como: fotografia e redes 
sociais, gestão eficiente, formalização de MEI, 
administração de pequenos negócios, motivação, 
entre outras. Durante as feiras, foram ofertadas 
140 oficinas criativas gratuitas aos visitantes, 
registrando 2.025 pessoas que participaram das 
atividades.

Bazar Cooperativo conscientiza sobre o consumo
Em 2019 o Sesc lançou a proposta do Bazar Cooperativo, como uma ação da Campanha do Agasalho, com 
o objetivo de conscientização sobre o consumo, reaproveitamento e compartilhamento. A primeira edição 
do Bazar foi realizada em Araranguá, Brusque, Florianópolis, Joinville e Jaraguá do Sul, totalizando 347 
participantes e 1.282 itens compartilhados, fomentando o consumo colaborativo.

Campanha do Agasalho aquece o inverno de 76 mil 
catarinenses
A Campanha do Agasalho é realizada todos os anos pelo Sesc Santa Catarina e mobiliza uma grande rede 
de parceiros e voluntários em todas as regiões do Estado. Em 2019, ocorreu de 29 de abril a 29 de junho, 
com o lema “Sua doação é um abraço em quem tem frio”. Foram arrecadadas 236.254 peças de roupa de 
inverno, calçados, cobertores e mantas, cachecóis, entre outros. Todos os itens foram triados e destinados 
a 168 instituições sociais e comunidades identificadas, beneficiando 76.259 pessoas.
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Combate à Fome 
e ao Desperdício

Mesa Brasil Sesc garante o 
direito à alimentação adequada
Em um mundo onde cerca de 820 milhões de pessoas 
sofrem com a falta de comida, conforme relatório da 
Organização das Nações Unidas (ONU), continua urgente 
o trabalho desenvolvido há 16 anos pelo Mesa Brasil Sesc. 
O programa atua no combate à fome e ao desperdício, 
mediante a distribuição de alimentos doados por parceiros, 
desenvolvimento de ações educativas e a promoção da 
solidariedade em todo o país.

Em Santa Catarina, no ano de 2019, essa rede de 
solidariedade contribuiu para a segurança alimentar e 
nutricional de 90.291 pessoas em vulnerabilidade social, 
através da distribuição de 3.255.919 quilos de alimentos, 
que complementaram suas refeições. As doações 
realizadas por 500 empresas parceiras foram destinadas à 
518 instituições sociais. Através do trabalho desenvolvido 
nas cinco Unidades no Estado, a rede alcançou 70 
municípios catarinenses, contribuindo para a cidadania, 
sustentabilidade e realização do Direito Humano à 
Alimentação Adequada.

O Mesa Brasil Sesc integra a Rede Brasileira de Bancos de 
Alimentos e é certificado pela Global Foodbanking Network 
(GFN), órgão internacional que apoia bancos de alimentos 
em todo o mundo.

Ações educativas 
fortalecem as instituições 
sociais 
Junto com o trabalho de distribuição de 
alimentos, o Mesa Brasil Sesc promove 
cursos, oficinas e palestras para difusão 
de conhecimentos, troca de informações e 
experiências junto aos profissionais, voluntários 
e beneficiários das entidades sociais atendidas. 
Em 2019, foram realizadas 755 ações educativas, 
desenvolvidas pela equipe técnica do Programa, 
com o objetivo de promover a alimentação 
adequada, a reeducação alimentar e fortalecer as 
instituições. 

Um dos destaques foi o Treinamento 
para Manipuladores de Alimento que 

capacitou 667 pessoas nas duas 
edições realizadas. Cozinheiras e 

merendeiras aprenderam mais 
sobre as regras e diretrizes 

legais que possibilitam 
o aproveitamento 

adequado dos 
alimentos 

distribuídos. 

Festival 
de Receitas 
dissemina práticas 
da gastronomia 
sustentável
Em 2019, o Festival de Receitas do Mesa Brasil 
ganhou uma edição especial no Dia Mundial 
da Gastronomia Sustentável. O concurso 
contou com a participação de 75 cozinheiras e 
merendeiras representantes de 38 instituições 
sociais, que elaboraram preparações com foco 
no aproveitamento integral dos alimentos, com 
ingredientes regionais e sustentabilidade. Os 
saberes e sabores foram compartilhados na 
2ª edição do E-book do Festival disponível no 
Blog Sesc-SC para que todos possam também 
preparar essas delícias.
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Meio 
Ambiente e 
Sustentabilidade
Programa ECOS de 
Sustentabilidade engaja o 
público interno
Ao longo de 2019 o Programa ECOS de Sustentabilidade centrou 
esforços nas ações de sensibilização, com engajamento dos 
colaboradores de todas as Unidades da Instituição e acompanhamento 
dos indicadores. Foram realizadas campanhas internas com adesivos e 
e-mails, que focaram na utilização consciente dos recursos como energia 
elétrica, água, papel A4 e papel toalha. Por meio de rodas de conversa e oficinas, 
os participantes refletiram sobre a importância de reduzir o desperdício, a utilização 
integral dos alimentos, a reutilização de materiais, o consumo consciente, entre outros 
temas.

No Sesc Xanxerê, por exemplo, a equipe visitou o aterro sanitário da cidade, em um passeio de 
conscientização sobre a importância dos hábitos e do impacto deles no meio ambiente. Com o 
mesmo intuito, os colaboradores do Departamento Regional do Sesc participaram de uma ação no 
Hotel Sesc Cacupé, onde conheceram melhor o trabalho de Educação Ambiental desenvolvido no 
local e o pátio de compostagem. Também participaram da campanha ECOPET, que recolheu mais 
de 100 Kg de tampinhas plásticas para auxílio a ONGs de proteção animal, e de duas edições do 
Bazar Cooperativo, que trouxe a reflexão sobre o consumo consciente.

Trabalho de Educação 
Ambiental conscientiza 
para mudança de hábitos
O Sesc acredita que ações sensibilizadoras 
e discussões críticas no âmbito do meio 
ambiente, sustentabilidade e qualidade de vida 
são importantes e indissociáveis e por isso 
busca cada vez mais aprimorar suas ações de 
Educação Ambiental. Em 2019, 23.609 pessoas 
participaram de oficinas, visitas mediadas e 
vivências nos espaços de educação ambiental do 
Hotel Sesc Cacupé, Pousada Rural Sesc Lages e o 
Hotel Sesc Blumenau. 

A sustentabilidade e a interdependência do 
homem com o meio ambiente foram foco do 
trabalho. As ações e atividades abordaram 
temas como: destinação correta dos resíduos, 
compostagem, agroecologia, consumo 
consciente, culturas tradicionais, valoração do 
homem do campo, conhecimento da flora e fauna 
locais e regionais, entre outros.

Dentro desta perspectiva e ainda aliada às 
possibilidades de aprendizado interdisciplinares, 
as hortas escolares foram incorporadas à 
Educação do Sesc como ferramentas para a ação 
educacional. Sejam elas no formato tradicional, 
verticais ou em vasos, as hortas constituem hoje 
espaços vivos de aprendizagem e descobertas. 
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Alunos do projeto Mãe Terra desenvolvem ações 
sustentáveis
Em seu segundo ano de realização, o Projeto Mãe Terra proporcionou aos estudantes da Rede 
Sesc e de escolas parceiras trabalharem questões locais relacionadas à sustentabilidade de forma 
realista, aprofundada e crítica. Os alunos desenvolverem ações sobre o meio ambiente, propondo 

alternativas de soluções, atitudes e valores a serem praticados por todos com base nos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em Palhoça, os alunos da EEB Wanderley Júnior estruturaram uma horta com 
composteira e organizaram um ciclo de debates. A Unidade de Concórdia promoveu a 

reflexão sobre o desperdício e mudança de hábitos. O Sesc Joinville desenvolveu 
diferentes oficinas, inclusive com alunos de graduação. Em Brusque as 

atividades foram realizadas junto à escola Municipal Padre Luiz Gonzaga 
Steneir e contou com a revitalização do espaço da biblioteca e arrecadação 

de livros infantis. Já em Xanxerê, os alunos do Curso Mãe Terra 
visitaram propriedades rurais onde vivenciaram práticas de bem-estar 

animal que são utilizadas no cuidado com o rebanho leiteiro. No 
total, foram realizadas 60 ações com 1.831 participantes nas 

exposições, oficinas, palestras e visitas mediadas.

Destinação correta dos resíduos
A Gestão de Resíduos do Sesc é um trabalho permanente, que contribui 

para a diminuição de impactos ambientais através do encaminhamento 
adequado dos resíduos, da coleta à destinação final. Em destaque, o projeto 

Manejo de Resíduos Orgânicos, realizado desde 2012 nos pátios de compostagem 
do Hotel Sesc Cacupé, Hotel Sesc Blumenau e Pousada Rural Sesc Lages atua no 

descarte ecológico e tratamento dos resíduos oriundos das produções dos Restaurantes 
Sesc destas cidades. 

Salas de Ciências 
destacam os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)
Em 2019 as atividades desenvolvidas nas 
Salas de Ciências do Sesc Chapecó, Joinville, 
Florianópolis (Prainha) e Criciúma, além das 
grandes ciências, abordaram questões ligadas 
ao meio ambiente e a sustentabilidade, em 
rodas de conversa e oficinas sobre a temática, 
que alcançaram 27.768 pessoas. Discussões 
sobre os 17 ODS também se fizeram presentes, 
principalmente relacionadas aos objetivos 
12 (consumo e produção responsáveis); 13 
(combate às alterações climáticas); 14 (vida 
debaixo d’água); e 15 (vida sobre a terra). 

As Salas de Ciências são espaços de descoberta, 
construção de conhecimento, reflexão e 
formação. Em Chapecó foram destaques as 
oficinas de robótica, que abordaram questões de 
matemática, raciocínio lógico, física, mecânica 
e muito mais de forma simples e 
descomplicada. Já em Florianópolis 
a Sala de Ciências contribuiu para 
a formação de 100 professores 
da rede Municipal de Ensino 
por meio de oficinas que 
permearam conteúdos 
de matemática, 
física e química. 

Por meio do 
sistema de 

compostagem 
termofílica, o material 

coletado é transformado 
em adubo, que é utilizado 

nos processos de jardinagem 
das Unidades envolvidas e também 

é doado para projetos parceiros e 
instituições. Em 2019 foram compostados 

200,78 toneladas de resíduos, que deixaram 
de ser enviados a aterros sanitários e geraram 

cerca de 67,7 toneladas de composto orgânico 
e 18.120 litros de biofertilizante. Mais de 60 
instituições receberam doações, entre elas 
escolas públicas, projetos sociais, conselhos 
comunitários, hortos, universidades, postos de 
saúde e paróquias. 

O Hotel Sesc Cacupé também é um ponto de 
coleta de óleo de cozinha e um facilitador para 
a reciclagem deste produto que é altamente 
poluente. Em 2019 foram recolhidos 14.400 
litros de óleo, filtrado e purificado por empresa 
especializada, para voltar novamente às 
indústrias de biocombustível, de ração animal e 
de desmoldantes na construção civil. 
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Perfil 
Organizacional

Serviço Social do Comércio de Santa Catarina (Sesc/SC)

CNPJ: 03.603.595/0001-68

Categoria: Serviço Social Autônomo – Entidade Paraestatal

Endereço: Rua Felipe Schmidt, 785 - 1º, 2º, 3º e 4º andares - Centro - Florianópolis/SC.

Natureza jurídica: (   ) associação (   ) fundação (   ) sociedade ( x ) outros

Registro n.º: (   ) CNAS (   ) CEAS (   ) CMAS ( x ) não se aplica

Utilidade pública: (   ) municipal (   ) estadual (   ) federal ( x ) não se aplica

Isenta da cota patronal INSS: (   ) sim ( x ) não

Possui certificado de entidade beneficente de Assistência Social (Lei 12.101/09): (   ) sim ( x ) não

Classificada como OSCIP (Lei 9.790/99): (   ) sim ( x ) não

Tipo e Natureza Jurídica da 
Propriedade 
Entidade de direito privado, sem fins lucrativos 
nos termos da lei, que integra a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de 
Santa Catarina (Fecomércio/SC). Configura-se 
como Departamento Regional do Serviço Social 
do Comércio, entidade administrativa que compõe o 
Sistema Fecomércio e é conduzida pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
Vinculado ao Departamento Nacional do Serviço Social do 
Comércio (DN), o Sesc-SC representa uma unidade administrativa 
e, como tal, possui autonomia e jurisdição em todo o Estado.

Órgãos Executivos, Normativos e Auditores
Departamento Nacional (DN)

Com sede no Rio de Janeiro (RJ), abrange todo o território nacional e tem a responsabilidade de coordenar 
e promover as iniciativas e ações em todo o país, apoiando os Departamentos Regionais de forma a 
assegurar o cumprimento dos objetivos da entidade.

Departamentos Regionais

Atuam com base na autonomia técnica, administrativa e financeira das atividades e programações 
desenvolvidas no âmbito estadual da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio). 
A principal tarefa do DR é identificar necessidades de caráter social e desenvolver serviços que atendam o 
comércio local e a comunidade.
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Órgãos Normativos

Os órgãos que normatizam a administração e a 
gestão do Sesc Santa Catarina são o Conselho 
Nacional e o Conselho Regional. O Conselho 
Nacional tem jurisdição em todo o território 
brasileiro e sua principal função é discutir e 
definir as metas da entidade e os programas de 
atuação. A aprovação do orçamento, bem como 
a fiscalização de sua execução, está a cargo do 
Departamento Nacional e dos Departamentos 
Regionais. Como órgão administrativo, o 
Conselho Regional tem como principal tarefa 
a aprovação e gestão dos recursos e serviços 
do Sesc-SC; como instância decisória do 
Departamento Regional, não está subordinado ao 
Departamento Nacional.

Órgãos Controladores/Auditores

As atividades e recursos do Sesc-SC são 
controlados e auditados pela Controladoria Geral 
da União (CGU) e Tribunal de Contas da União 
(TCU). 

Representação em Órgãos de Classe*

Ao longo do tempo, o Sesc tem procurado 
articular-se cada vez mais com os diferentes 
segmentos sociais, ampliando e capilarizando 
a participação em entidades representativas e 
órgãos de classe em todo o Estado. Com isso, 
vem contribuindo para um maior intercâmbio 
de informações técnicas visando à melhoria 
nas ações e iniciativas voltadas ao seu público 
preferencial, mas de abrangência social.

Estadual:

• Associação FloripAmanhã;

• Conselho Estadual de Cultura;

• Conselho Estadual de Segurança Alimentar;

• Conselho Estadual do Idoso;

• Movimento Nós Podemos SC;

• Movimento Santa Catarina Pela Educação.

Municipal: 

• Associação Comercial e Industrial de 
Brusque;

• Associação de Segurança Alimentar 
Nutricional de Joinville;

• Associação Empresarial de Itajaí;

• BC Criativo - de Balneário Camboriú;

• Câmara Setorial de Artes Cênicas de 
Balneário Camboriú;

• Câmara Setorial de Audiovisual de Balneário 
Camboriú;

• Câmara Técnica Educação Empreendedora 
de Tijucas;

• Câmara Técnica Social de Tijucas;

• Comissão de Pauta do Teatro Municipal de 
Balneário Camboriú;

• Conselho Comunitário de Segurança de 
Canoinhas;

• Conselho de Desenvolvimento Municipal de 
Laguna;

• Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural 
do Município de Canoinhas;

• Conselho Municipal Antidrogas de Brusque;

• Conselho Municipal Centro de Esportes e 
Artes Unificado Caçador;

• Conselho Municipal da Cultura de Araranguá 
e Caçador;

• Conselho Municipal de Assistência de 
Florianópolis;

• Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de Caçador;

• Conselho Municipal de Economia Solidária 
de Lages;

• Conselho Municipal de Educação de 
Brusque, Criciúma, Curitibanos, Jaraguá do 
Sul e São Miguel do Oeste;

• Conselho Municipal de Esportes de Brusque, 
Itajaí e Lages;

• Conselho Municipal de Habitação e 

Desenvolvimento Social de Concórdia;

• Conselho Municipal de Política Cultural de 
Chapecó, Curitibanos, Blumenau, Rio do 
Sul, Criciúma, Joaçaba, São Bento do Sul e 
Xanxerê;

• Conselho Municipal de Saúde Caçador;

• Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional de Balneário Camboriú, 
Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Joinville, 
Rio do Sul e São Bento do Sul;

• Conselho Municipal do Idoso de 
Araranguá, Blumenau, Brusque, Concórdia, 
Florianópolis, São Miguel do Oeste e São 
Bento do Sul;

• Conselho Municipal do Turismo de 
Concórdia, Laguna, Xanxerê, Lages e 
Tubarão;

• Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
de Concórdia;

• Conselho Municipal dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência de Criciúma;

• Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos 
de Caçador, Chapecó, Criciúma, Jaraguá do 
Sul, Laguna e Tubarão;

• Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil de Joaçaba;

• Núcleo da Mulher Empresária de Itajaí;

• Núcleo das Instituições Educacionais de 
Brusque;

• Núcleo de Cultura e Arte do Instituto Federal 
de Santa Catarina – Canoinhas;

• Núcleo de Turismo da Associação das Micro 
e Pequenas Empresas Caçador;

• Núcleo Executivo Amplanorte, Canoinhas.
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Foto: Rafa Gasquel

*Referente aos últimos três anos.
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Base de Cálculo

Origem dos Recursos - Receitas Totais

Aplicação dos Recursos - Despesas Totais

2018

2018

2018

2019

2019

2019

Indicadores

Receita bruta (RB)      291.097.472,13  320.937.974,99

Receita líquida (RL)      282.391.514,99  312.901.963,15

Resultado operacional (RO)       33.873.981,41  35.268.092,33

Folha de pagamento bruta (FPB)    158.560.389,07  172.196.932,19

Contribuições      154.902.050,91  162.672.304,73

Prestação de serviços / vendas de produtos   133.406.873,30  153.573.328,80

Outras receitas          2.788.547,92  4.753.966,50

Projetos, programas e ações (excluindo pessoal)      81.168.529,71  96.204.557,77

Pessoal (salários, benefícios e encargos)   158.560.389,07  172.196.932,19

Despesas operacionais       93.481.865,16  17.268.392,70

Capital (máquinas, instalações e equipamentos)     36.143.888,34  32.353.944,95

Discriminação da 
aplicação dos recursos: 
Indicadores Internos

2019

2019

2018

2018

% RB

% RB

% FPB

% FPB

% FPB

% FPB

% RB

% RB

Valor (R$)

Valor (R$)

Valor (R$)

Valor (R$)

Educação        73.838.894,26   46,57% 25,37%    87.886.595,26   55,43% 30,19%

Cultura        11.831.980,04     7,46%   4,06%    11.941.248,98     7,53% 4,10%

Saúde e saneamento      57.860.541,57   36,49% 19,88%    58.018.168,19   36,59% 19,93%

Esporte        20.695.353,76   13,05%   7,11%    21.513.064,91   13,57% 7,39%

Combate à fome e segurança alimentar       1.317.224,64     0,83%   0,45%      2.012.541,50     1,27% 0,69%

TOTAL     165.543.994,27 104,40% 56,87% 181.371.618,84 114,39% 62,31%

Encargos sociais compulsórios      36.139.431,15    22,79%  12,41%    36.795.403,17    21,37%  11,46%

Previdência privada          2.733.314,47      1,72%    0,94%       2.137.549,56      7,71%  4,14%

Saúde           5.814.360,14      3,67%         2%       3.508.879,68      2,04%  1,09%

Segurança e saúde no trabalho           294.030,77      0,19%    0,10%          802.235,22      0,47%  0,25%

Transporte          2.088.517,32      1,32%    0,72%       2.440.467,60      1,42%  0,76%

Educação                84.194,11      0,05%    0,03%            67.875,76      0,04%  0,02%

Capacitação e desenvolvimento profissional          488.105,55      0,31%    0,17%          921.644,38      0,54%  0,29%

Seguros e empréstimos            217.761,90      0,14%    0,07%          193.579,69      0,11%  0,06%

TOTAL         47.859.715,41    30,18%  16,44%     46.867.635,06    33,69%  18,07% 

Discriminação da 
aplicação dos recursos: 
Indicadores Externos
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Indicadores ambientais 20192018
% RB% FPB% FPB % RB  Valor (R$)Valor (R$)

Investimentos em programas 
e/ou projetos externos

Nº de multas ambientais

Quanto ao estabelecimento de metas anuais 
para minimizar resíduos, o consumo em geral 
na produção/operação e aumentar a eficácia 
na utilização de recursos naturais, a entidade:

( ) não possui metas 
( ) cumpre de 0 a 50% 
( ) cumpre de 51 a 75% 
(x) cumpre de 76 a 100%

( ) não possui metas 
( ) cumpre de 0 a 50% 
( ) cumpre de 51 a 75% 
(x) cumpre de 76 a 100%

122.154,16 70.036,550,08%

0

0,04%

0

0,04% 0,02%

Indicadores do corpo funcional 
Nº de empregados ao final do período

Nº de admissões durante o período

Nº de empregados terceirizados

Nº de estagiários

Nº de voluntários

Nº de empregados acima de 45 anos

Nº de empregados de 16 a 18 anos

Nº de mulheres que trabalham na empresa

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Nº de afrodescendentes que trabalham na empresa

% de cargos de chefia ocupados por afrodescendentes

Nº de pessoas com deficiência

Nº de multas trabalhistas

2019

2.775

889

24

661

568

558

42

2.003

43

129

0

129

0

2018

2.778

887

28

557

865

531

53

2.006

50

112

0

132

0

Informações relevantes quanto 
ao exercício da cidadania na 
entidade
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa

Nº total de acidentes de trabalho

Os projetos educacionais, culturais, esportivos, sociais e ambientais 
desenvolvidos pela entidade foram definidos por:

 

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente foram definidos por:

 
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à 
representação interna dos trabalhadores, a entidade:

 
 
 
A previdência privada contempla:

 
 
Na seleção dos fornecedores, os padrões éticos e de responsabilidade 
social e ambiental adotados pela entidade:

 
 
Quanto à participação de empregados em programas de trabalho 
voluntário, a entidade:

 
 
Nº total de reclamações e críticas de consumidores:

 
% de reclamações e críticas solucionadas: 
 

A entidade prioriza contratar pessoas da comunidade próxima?

 
A organização participa de algum movimento social, como Redes e 
Fóruns? 
 
 
A organização possui inscrição em Conselhos e Órgãos competentes à 
sua atividade de atuação 
 
 
A entidade adota políticas visando diminuir a exclusão social, através da 
admissão de idosos, deficientes físicos e outros?

2019

16,78

40

( x ) diretoria
( x ) gerência
(   ) empregados
(   ) não se aplica

(   ) diretoria
(   ) gerência
(   ) empregados
( x ) PPRA
(   ) não se aplica

(   ) não se envolve
(   ) incentiva
( x ) segue as normas da OIT

(   ) diretoria
(   ) gerência
( x ) empregados
(   ) não se aplica

(   ) são exigidos
(   ) são sugeridos
( x ) são considerados
(   ) não se aplica

(   ) não se envolve
(   ) apoia
( x ) organiza e incentiva

Empresa: 869
Procon: 5
Justiça: 6

Empresa: 90%
Procon: 100%
Justiça: 100%

(   ) sim
( x ) não

( x ) sim
(   ) não

( x ) sim
(   ) não

( x ) sim
(   ) não

2018

16,80

42

( x ) diretoria
( x ) gerência
(   ) empregados
(   ) não se aplica

(   ) diretoria
(   ) gerência
(   ) empregados
( x ) PPRA
(   ) não se aplica

(   ) não se envolve
(   ) incentiva
( x ) segue as normas da OIT

( x ) diretoria
( x ) gerência
( x ) empregados
(   ) não se aplica

(   ) são exigidos
(   ) são sugeridos
( x ) são considerados
(   ) não se aplica

(   ) não se envolve
( x ) apoia
(   ) organiza e incentiva

Empresa: 801
Procon: 9
Justiça: 4

Empresa: 90%
Procon: 100%
Justiça: 100%

(   ) sim
( x ) não

( x ) sim
(   ) não

( x ) sim
(   ) não

( x ) sim
(   ) não
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