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O processo de elaboração do Programa de Trabalho
2020 foi desenvolvido de forma participativa, com a
interação entre as áreas programáticas e administrativas.
A dinâmica do trabalho foi realizada com o objetivo de
propor a previsão dos projetos, com suas programações e
o orçamento, garantindo dessa forma, uma ação alinhada
à rotina de planejamento e gerando oportunidades de
melhoria contínua.
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Prospectar e planejar ações para um novo exercício é sempre um desafio que instiga reflexões, discussões,
debates, surgimento de novas ideias para a construção de um plano de ação alinhado à finalidade da
organização. E o que nos enche de motivação é que todo o nosso fazer é resultado de um pensar coletivo,
enredado e costurado a muitas mãos que se entrelaçam para edificar o bem comum, por meio de ações e
atividades educativas que transformam as pessoas e a realidade.
A caminhada no ano de 2019 fortaleceu a governança dos processos de gestão e consolidou um conjunto de
iniciativas que consagraram o compromisso do Regional com a sua missão e efetivação das atividades de
todos os programas, bem como estender suas ações muito além dos espaços físicos existentes, promovendo
ações nas ruas, nas praças e nas comunidades. Trabalho este, que atingiu alcance social e resultados
exponenciais suavizados como eficientes e efetivos.
Para 2020, vislumbramos um cenário ainda mais promissor com ações e projetos que assegurem e garantam
o papel e a importância do Sesc para sociedade fluminense, com a ampliação de serviços e consequente
aumento da produção. Novas unidades móveis, 6 (seis) ao todo, sendo 2 (duas) de odontologia, 2 (duas) de
saúde da mulher, 2 (duas) de BiblioSesc que alcançarão o maior número de pessoas em várias localidades
do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o hotel Sesc Nova Friburgo passará de 20 para 52 unidades
habitacionais, e haverá ainda a instalação de três restaurantes em shoppings da região metropolitana,
atendendo a clientela preferencial.
Todo esse crescimento é possível pelo decisivo investimento da Administração Regional em pessoas e na sua
infraestrutura, pois além do aumento da oferta de serviços, ampliamos a diversificação. Com essa sólida base,
nos comprometemos em levar programações para todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Com um maior investimento para o desenvolvimento dos serviços nas áreas de Educação, Saúde, Cultura,
Lazer e Assistência, ao mesmo tempo, espera-se que os ganhos em sinergia e eficiência se tornem mais
evidentes e nossas ações ainda mais grandiosas. O Sesc RJ planeja ações multidisciplinares, onde diferentes
áreas atuem de forma conjunta e com uma maior interação com a sociedade.
Sendo assim, o Sesc RJ definiu a INOVAÇÃO como tema a ser abordado. Acreditamos que com uma
construção coletiva, onde público e colaboradores pensem e desenvolvam projetos em conjunto, dando voz
ao público, fortalecemos nossas ações e tornamos essas pessoas participantes dos nossos processos. Com
isso estimulamos a cultura da curiosidade, formando equipes engajadas que pensam além de suas atribuições
e percebem o tamanho de suas ações e como elas impactam e mudam a vida das pessoas.
Certo de que estamos alicerçados em bases sustentáveis de equilíbrio financeiro, econômico e da elevação
da produção institucional, isso nos garante a conquista por resultados efetivos e o alcance da nossa clientela
prioritária e da comunidade em geral. Com a conjunção de esforços das equipes técnicas e gerenciais
alinhadas à Diretoria, Presidência e Conselho Regional, elaboramos este Programa de Trabalho.

ANTONIO FLORENCIO DE QUEIROZ JUNIOR
Presidente

ANTONIA REGINA PINHO DA COSTA
Diretora Regional
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DIAGNÓSTICO
DE SITUAÇÃO
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2.1 CENÁRIO EXTERNO
POPULAÇÃO

Estima-se que o Brasil tenha 208,5 milhões de
habitantes e uma taxa de crescimento populacional
de 0,82% entre 2017 e 2018, de acordo com a
Projeção da População (IBGE).
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Com uma população de 17,1 milhões de habitantes, o Estado do Rio de Janeiro
é o segundo maior em termos econômicos do país, sede de diversas empresas
importantes para o Brasil, e com um potencial turístico enorme. Composto por
oito regiões de governo (Metropolitana, Norte Fluminense, Médio Paraíba,
Centro-Sul Fluminense, Serrana, Baixadas Litorâneas, Noroeste Fluminense e
Costa Verde), o Estado possui uma grande diversidade de clima, geografia, e
população, o que promove o desenvolvimento de inúmeros segmentos, além
da variedade cultural e gastronômica.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2018
Até 17.525 pessoas
Até 35.379 pessoas
Até 127.461 pessoas
Mais de 127.461 pessoas

Fonte:IBGE

A capital do Estado é o município do Rio de Janeiro, maior destino turístico internacional de todo o Hemisfério
Sul, contando com uma população de 6,6 milhões de habitantes, uma representatividade de 39% da população
de todo o Estado. A capital do Estado é palco para os principais eventos, como Feiras, Simpósios, Congressos,
tanto nacionais como internacionais.
Cerca de 2,07 milhões de pessoas residem em condições de vulnerabilidade social, as populares favelas, que
se espalham por todo o território do Estado do Rio de Janeiro distribuídas em 1.332 comunidades carentes.
O Sesc já vem atuando junto às comunidades, ampliando desde 2018 a oferta dos programas de Assistência
Social, Educação, Saúde, Cultura e Lazer, e tendo papel fundamental no apoio às políticas públicas, fazendo
com que as ações realizadas em parceria sejam potencializadas.
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PIB
PRODUTO INTERNO
BRUTO

O Produto Interno Bruto do
Brasil em 2018 apresentou
um crescimento de 1,1%, em
sinergia com o Estado do Rio
de Janeiro que apresentou
um crescimento de 1,2%,
sendo o Estado mais afetado
pela crise que ainda assola
o país

EVOLUÇÃO DO PIB BRASIL
7,5%

4,0%
3,0%
*2,1%

1,9%
0,5%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,0%

1,1% *0,9%

2017

2018

Fonte: IBGE

2019

2020

*Estimativa segundo
Banco Central
-3,5% -3,5%

O Estado do Rio de Janeiro passa por
uma grave crise econômica, com a
confluência do aumento dos índices de
criminalidade, aumento do desemprego,
problemas estruturais e a redução dos
orçamentos municipais e estaduais
pós Olimpíadas 2016. Apesar disto,
apresentou um PIB com crescimento 1,2%
no ano de 2018 perfazendo R$ 631
milhões, o Rio de Janeiro ainda figura
como a segunda unidade da federação
em termos econômicos.

EVOLUÇÃO DO PIB NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(EM BILHÕES R$)

574,885

628,226

671,077 659,137

638,095 623,856 631,342

512,768
449,858

2010

14%

12,1%

9,3%

6,8%

-1,8%-

3,2%

-2,2%

1,2%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: CEPERJ / Firjan

Em 2019, o município de Petrópolis voltou a fazer parte da
Região Metropolitana, mesmo possuindo características da
Região Serrana, tais como geográficas, climáticas e culturais,
o seu desenvolvimento possui uma grande integração com a
Região Metropolitana.
O Estado do Rio de Janeiro é o principal Estado em
Economia Criativa, 4,6% do seu PIB é oriundo de empresas
que fazem parte do core de Economia Criativa. Diversas
feiras, eventos, congressos de inovação, tecnologia, lotam
os centros de convenção do Estado, o Rio de Janeiro é um
polo de inovação.
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POBREZA,
DESOCUPAÇÃO
E RENDA

DESOCUPAÇÃO POR IDADE - 2012 A 2019

Mesmo sendo um dos estados mais
desenvolvidos do país, a pobreza no Estado do
Rio de Janeiro é um dos principais indicadores a
se trabalhar, segundo estudo “Rio em Números”
(Fecomércio RJ), e com base nos dados da PNAD
Contínua de 2017, o Estado do Rio de Janeiro
possui 12% da sua população total em situação
de pobreza, mais de 2,1 milhões de pessoas,
dentre os quais, 2,5%, ou 430 mil pessoas na
delicada situação da extrema pobreza.

FAIXA

2012

2019

∆%

14 a 17

34,7%

54,6%

57,3%

18 a 24

18,8%

35,6%

89,4%

25 a 39

7,9%

15,0%

89,9%

40 a 59

5,1%

10,1%

98,0%

60 ou mais

1,9%

6,5%

242,1%

RJ

8,5%

15,1%

77,6%

Fonte: Elaboração Sesc RJ com dados
PNAD Contínua 2018, IBGE

Com um grande aumento em 2019, a desocupação no Estado do Rio de Janeiro chegou a alarmantes 15,1%.
Quando analisamos por idade, percebemos uma concentração grande nos jovens, até 24 anos. A faixa de 14 a 17
anos apresentou o maior percentual de desocupação, em 2012 foi de 34,7%, e em 2019 atingiu a marca de 54,6%
de desocupação, já a faixa de 18 a 24 anos, apresentou resultado semelhante chegando em 2019 a 35,6% de
desocupação. A faixa etária mais atingida pela desocupação foi a faixa de 60 anos ou mais, que saiu de 1,9% em
2012, para 6,5% em 2019, um aumento de 242,1%.
TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR IDADE - 2012 A 2019
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0

GRUPO DE IDADE - RIO DE JANEIRO
14 a 17 anos

18 a 24 anos

25 a 39 anos

40 a 59 anos

60 anos ou mais

Total

Fonte: PNAD Contínua 2018, IBGE

O Estado do Rio de Janeiro não poderia ser
diferente, em 2012 apresentou uma desocupação
de 8,5%, e em 2019 saltou para 15,1%.
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TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR SEXO - 2012 A 2019
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SEXO – RIO DE JANEIRO
Homens

Mulheres

Total

Fonte: PNAD Contínua 2018, IBGE

Outra distorção
grande é
evidenciada ao
analisar os dados
de desocupação
por sexo, mulheres
e homens.
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Podemos notar que a partir do segundo trimestre de 2017, a desocupação entre
homens caiu de 14% para 12,5% no segundo trimestre de 2019, enquanto que
a desocupação das mulheres aumentou de 17,7% para 18,1%. Aumentando
a discrepância entre as taxas de desocupação entre homens e mulheres, em
2017 essa diferença era da ordem de 3,7 pontos percentuais, e hoje já atinge
5,6 pontos percentuais.
O rendimento médio no Estado do Rio de Janeiro apresentou um crescimento de
75%, saindo de R$1.499 em 2012 para R$2.625 em 2019.

RENDIMENTO MÉDIO DO TRABALHO PRINCIPAL POR SEXO - 2012 A 2019
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1000

SEXO – RIO DE JANEIRO
Homens

Mulheres

Total

Fonte: PNAD Contínua 2018, IBGE

É importante novamente
analisarmos por sexo, para
que possamos notar a
grande diferença que ainda
encontramos no rendimento
médio de mulheres que
possuem renda 22% menor
que homens. Cenário que
ao longo da crise vem
apresentando agravamento,
vide o ano de 2019, com
os homens crescendo seu
rendimento médio do
trabalho principal, e as
mulheres decrescendo, fato
que aumenta ainda mais a
diferença.
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CENÁRIO EMPRESARIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ao analisarmos o cenário empresarial é interessante trazer os dados do ano anterior, para que uma comparação entre
estabelecimentos e vínculos do comércio seja realizada.
Segundo dados da RAIS 2017, o Estado do Rio de Janeiro possui 555.831 empresas, cerca de 67% compõe o Comércio de
Bens, Serviços e Turismo, totalizando 372.548 estabelecimentos. Quando analisamos os vínculos, o total do Estado do Rio de
Janeiro é de 4.044.736 vínculos, dos quais 46%, ou 1.859.583 são vínculos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

ESTABELECIMENTOS
NO ESTADO DO RJ

VÍNCULOS
EMPREGATÍCIOS

5.000
(-0,89%)

560.831

555.831
26.414
(+7,63%)

114.745
(-2,75%)

4.159.481

4.044.736

372.548
(67%)

346.134
(62%)

50.671
(+2,80%)
1.808.912
(43%)

2016

2017
TOTAL

2016
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO

Fonte: Microdados, RAIS Identificada 2016 e 2017, MTE

Podemos notar também que o número total de
estabelecimentos em 2017 é menor que o apurado em
2016, bem como os vínculos que chegam a uma queda
de 2,75% em relação ao ano anterior, 2016. Mas
quando observamos o Comércio de Bens, Serviços e
Turismo, tanto o número de estabelecimentos aumenta,
7,63%, quanto o número de vínculos, 2,80%.
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1.859.583
(46%)

2017

O setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo gera 1.859.583 de
vínculos empregatícios, tendo uma participação de 46% dos postos de
trabalho formais no Estado, e é composto por uma gama muito ampla
de atividades comerciais que contemplam varejo, atacado, serviços e
turismo distribuídos em regiões com características muito distintas. A Região
Metropolitana responde por 79,6% do total de vínculos do Setor de
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro.

NOROESTE

18.838

1.859.583

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO
RAIS 2017
MÉDIO PARAÍBA

75.461

1,0%

SERRANA

77.328
4,2%

CENTRO-SUL

23.555
1,3%

4,1%

NORTE

85.763
4,6%
COSTA VERDE

25.241
1,4%

METROPOLITANA

BAIXADAS LITORÂNEAS

79,6%

4,0%

1.479.756

73.641

Nesse sentido, o planejamento
de um setor tão complexo
constitui-se em um desafio que
deve ser vencido por meio de
ações planejadas que incorporem
soluções considerando suas
vocações regionais.
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ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS –
APLS DAS REGIÕES DE GOVERNO
DO ESTADO DO RIO JANEIRO

NOROESTE FLUMINENSE
Agropecuária
Confecção - Moda Íntima
Rochas Ornamentais

Unidades Fixas
Unidades Hoteleiras

MÉDIO PARAÍBA
Calçados e Acessórios
Cerâmica Vermelha
Metal Mecânico
Turismo e Entretenimento

CENTRO-SUL
FLUMINENSE

SERRANA
Confecção - Moda Íntima
Metal Mecânico
Tecnologia da Informação
Turismo e Entretenimento

Metal Mecânico

NORTE
FLUMINENSE
Agropecuária
Energia
BAIXADA LITORÂNEA
Confecção - Moda Praia
Turismo e Entretenimento

COSTA VERDE
Turismo e Entretenimento
Energia
Atividade Portuária
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METROPOLITANA
Calçados e Acessórios
Cerâmica Vermelha
Confecção - Moda
Gemas e Joias

Imóveis
Indústria Naval
Petróleo e Gás
Tecnologia da Informação

Fonte: Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico - Governo RJ

OCUPAÇÃO NO SETOR
DE TURISMO X OCUPAÇÃO
NO ESTADO DO RIO JANEIRO

O mercado de trabalho de uma forma geral
no Estado do Rio de Janeiro apresenta queda
desde o ano de 2014, com uma queda de 11%,
no sentido contrário ao apurado no setor de
Turismo, um aumento de 3,5%.

Potencial para o Estado do Rio
de Janeiro e para quase todos
os municípios, o setor de Turismo
apresentou uma ocupação crescente
sempre acima do ano anterior.

CRESCIMENTO DA OCUPAÇÃO NO SETOR DO TURISMO VS CRESCIMENTO DA
OCUPAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2007 (BASE 100) A 2016
160
150
140

OCUPAÇÃO NO TURISMO
OCUPAÇÃO NO ESTADO DO RIO

130
120
110
100

01/2007

01/2008

01/2009

01/2010

01/2011

01/2012

01/2013

01/2014

01/2015

01/2016

Fonte: SIMT. Elaboração Fecomércio RJ
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PMC –
PESQUISA MENSAL DO COMÉRCIO

Ao analisarmos a curva de vendas do
varejo do Estado do Rio de Janeiro
e do Brasil podemos notar que o Rio
de Janeiro apresentou uma queda
comparativa ao Brasil a partir de
2016, evidenciando que a crise
afetou principalmente o Estado do Rio
de Janeiro, mas que tanto no Brasil
quanto no Rio de Janeiro, acreditamos
em uma reversão de tendência que já
se dá desde o ano de 2018.

VOLUME DE VENDAS VAREJO
RJ E BR - 2000 A 2019

140
120
100
80
60

Varejo Rio de Janeiro

40

Varejo Brasil
20

Índice base fixa (2014=100)
Fonte: Pesquisa Mensal do Comércio – PMC 2019 IBGE
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julho 2018

janeiro 2019

julho 2017

janeiro 2018

julho 2016

janeiro 2017

julho 2015

janeiro 2016

julho 2014

janeiro 2015

julho 2013

janeiro 2014

janeiro 2013

julho 2012

julho 2011

janeiro 2012

julho 2010

janeiro 2011

julho 2009

janeiro 2010

julho 2008

janeiro 2009

janeiro 2008

julho 2007

julho 2006

janeiro 2007

julho 2005

janeiro 2006

julho 2004

janeiro 2005

julho 2003

janeiro 2004

julho 2002

janeiro 2003

julho 2001

janeiro 2002

julho 2000

janeiro 2001

janeiro 2000

0

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
O Brasil vem passando por um
processo de transformação de
sua população, com todo o
desenvolvimento, aumento de
tecnologia, melhores condições
da medicina, aumento da
qualidade de vida, e o aumento
da renda apurado nas últimas
décadas, a população brasileira
e principalmente a fluminense,
vem apresentando taxas de
envelhecimento acima das
apuradas em anos anteriores.

Segundo estimativas do IBGE, para 2060
o grupo etário de 65 anos chegará a um
percentual de participação de 26,9%, ante os
11,6% apurados para 2019, um crescimento
de 131%, o número de idosos mais do que
dobrará segundo estimativas do IBGE.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2019 -2060
11,6%

69,5%

16,2%

66,1%

26,9%

59,2%

19,0%

17,7%

14,0%

2019

2030

2060

Até 14 anos

15 a 64 anos

65 anos ou mais

Fonte: Elaboração Sesc RJ, utilizando dados das Projeções População 2019, IBGE
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2.2 CENÁRIO INTERNO

O cenário interno é extremamente favorável ao crescimento das ações, isto em função de uma
gestão eficiente, visionária, e com o objetivo de elevar o nível de Serviço Sesc RJ, atuando com
Planejamento Estratégico, melhoria de processos, aumento da capacidade produtiva, pesquisas
para medição do índice de satisfação dos serviços ofertados, e principalmente da qualidade
do que é realizado.
O ano de 2018 foi o divisor de águas para o Sesc na Regional Rio de Janeiro, apresentando
um aumento de 205% de produção institucional quando comparado a 2017, saímos de um
patamar de 6,9 milhões na produção institucional para incríveis 21,2 milhões em 2018. Para
2020 o Sesc RJ se compromete a realizar 31,5 milhões de produção, perfazendo um aumento
em relação a meta de 2019, de 12%.
31.549.157

GRANDES NÚMEROS - PRODUÇÃO

28.198.421
21.349.138

21.213.634
17.526.804

6.964.899

REAL 2017

REAL 2018

META 2018

REAL 2019

META 2019

META 2020

Fonte: Elaboração Sesc RJ

Foi traçada uma meta arrojada para 2019, e
conseguimos até julho/19 o resultado excepcional
de 21,3 milhões de produção institucional
somente nos sete primeiros meses do ano. Apenas
para efeito comparativo, em 2018, de janeiro a
julho, 9,5 milhões, e em 2019 no mesmo período,
já alcançamos 21,3 milhões, um crescimento de
124% quando comparado com o ano de 2018 e
de 177% quando comparado a 2017.
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ATENDIMENTOS REALIZADOS - JANEIRO A JULHO
21.349.138
+124%
+520%

9.529.104

3.445.748
2017

2018

Fonte: Elaboração Sesc RJ

2019

O crescimento apurado em 2018 e 2019 se deu pela
retomada de serviços fundamentais para a população
como um todo e, principalmente, para os trabalhadores
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

DEFINIMOS ALGUNS FATORES
PARA O DESENVOLVIMENTO:
• REINVENÇÃO – Repense sua atividade
• CUSTOMIZAÇÃO – Serviços únicos para os comerciários
• EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR – Além dos serviços
e produtos, uma verdadeira experiência
•ONLINE E OFFLINE – Migração de experiências das
unidades físicas para o mundo virtual
• CURADORIA – Portfólio selecionado, construído pelo cliente
• INTERVENÇÕES TECNOLÓGICAS – Tecnologia é uma
inovação pela quantidade de possibilidades que ela cria
• HYPERLOCAL – Conceito do varejo onde produtores se aproximam de
consumidores, na analogia, quem pensa e faz, perto de quem consome

Com todas essas ações e o trabalho empenhado nelas, o Sesc RJ busca o cumprimento da sua missão institucional, e o reconhecimento
vem por consequência, como, por exemplo, o projeto Sesc+ Infância apresentado no 1º Congresso Mundial sobre Infância e
Adolescência, em Monterrey, México, e que foi eleito destaque no 5º Colóquio Internacional sobre Desigualdades Escolares,
sendo muito aplaudido e escolhido para ser apresentado em Lausanne, na Suíça. Como resultado desse reconhecimento, o Sesc
RJ foi presenteado com a escolha para sediar o 2º Congresso Mundial sobre Infância e Adolescência, no Rio de Janeiro.
Dentre os projetos, destaque para o Sesc Verão, que, em 2019, atingiu a marca de mais de 2 milhões de participantes, com mais
de 4 mil horas de atividades: um grande projeto que ficou ainda maior. Além de outros projetos que também merecem destaque
como: Dia do Desafio, Festival de Inverno, Copa Sesc, Natal Sesc, Salão do Turismo, Mesa Brasil, EntreDança, Vem Viver o Sesc,
Picadeiro Móvel, Colônia de Férias Sesc, etc.
Acreditamos que a população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente os empresários e trabalhadores do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo, dado o cenário externo negativo, busquem demandar cada vez mais do Sesc RJ, que com excelência exerce
a transformação social através de suas ações promovendo assim, bem-estar e melhoria da qualidade de vida da população
fluminense de modo geral.
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REFERENCIAIS
ESTRATÉGICOS
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O Programa de Trabalho 2020 do Departamento Regional do
Sesc no Rio de Janeiro foi elaborado utilizando como norteadores
o Plano Estratégico 2019-2023, as Diretrizes para o Quinquênio
2016-2020, as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, as Normas
Gerais para Aplicação do Programa de Comprometimento e
Gratuidade, o Referencial Programático do Sesc, as Normas
Gerais para Habilitação no Sesc e o Modelo de Programação e
Avaliação: Módulo Sistema de Planejamento.

3.1 MISSÃO
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.
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3.2 VISÃO
Ser referência nas suas áreas de
atuação como instituição inovadora e
transformadora da sociedade para o
desenvolvimento integral do ser humano.

3.3 VALORES
COOPERAÇÃO - Atuação conjunta de forma a contribuir para o alcance de objetivos
comuns, fortalecendo o pensamento sistêmico e a identidade institucional.
EXCELÊNCIA - Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de
trabalho, nas atividades e serviços, tendo como referência os princípios e práticas que
fortaleçam a identidade institucional e que acompanhem às mudanças globais.
INCLUSÃO - Atitudes e ações que combatam a exclusão aos benefícios da vida em
sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência,
gênero, preconceito social ou raciais.
INOVAÇÃO - Promoção de um ambiente favorável à criação e experimentação
de novas ideias e iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e/ou mudanças que
contribuam para a transformação da sociedade e para o reconhecimento da instituição.
SUSTENTABILIDADE - Incorporação de práticas sustentáveis, transversais e integradas
considerando ideias, estratégias e atitudes ecologicamente corretas, economicamente
viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas.
TRANSPARÊNCIA - Atuação íntegra com transparência na relação com as pessoas, à
diversidade e à legislação, na utilização dos recursos e na comunicação institucional.
RESPEITO - Tratamento digno para todos, na promoção da acessibilidade, da inclusão
sociocultural e recusa a qualquer forma discriminatória.
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3.4 PLANO ESTRATÉGICO SESC 2019 - 2023
O Plano Estratégico Sesc
RJ representa o esforço
coletivo, empreendido
pelas diversas áreas
para o estabelecimento
de uma agenda
institucional para os
próximos cinco anos.
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Foi elaborado a partir dos referenciais
institucionais
vigentes
e
estruturado
sobre as cinco perspectivas definidas
no Modelo Programação e Avaliação:
Módulo Sistema de Planejamento. Os eixos
centrais de interconexão das perspectivas
são os cinco temas centrais do Plano,
um para cada perspectiva. Em cada um
deles estão demonstrados os respectivos
objetivos estratégicos e suas inter-relações,
representando o impacto de um objetivo nos
demais.

AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL
Fortalecer
a identidade
institucional

Ser reconhecida como
instutição inovadora nas
suas áreas de atuação

FINANCEIRA
Ampliar e otimizar
a comunicação
institucional

Potencializar as
alianças e parcerias
estratégicas
Ampliar a
receita não
compulsória

CLIENTES
Ampliar a capacidade
de atendimento em
todo o Estado do RJ

Ampliar o nível de
efetividade na prestação
de serviços à sociedade

Racionalizar
gastos
correntes

PROCESSOS INTERNOS
Otimizar o plano
de execução
da programação

Inovar e aprimorar
a programação

Elevar a maturidade na
gestão dos resultados,
processos e projetos

APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Modernizar e ampliar
a infraestrutura
física e tecnológica

Promover a cultura
de gestão
do conhecimento

Proporcionar um
ambiente de valorização e
desenvolvimento das pessoas

Garantir a
efetividade em
investimentos

Garantir a
efetividade
da gestão
orçamentária
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3.4.1 OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVA AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL
FORTALECER A IDENTIDADE INSTITUCIONAL
Este objetivo pretende esclarecer aos trabalhadores do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e à sociedade como
um todo, o que nós somos, quais são os nossos valores
e de que forma nossas realizações contribuem para a
transformação da sociedade.
SER RECONHECIDA COMO INSTITUIÇÃO
INOVADORA NAS SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
Garantir o desenvolvimento e a transformação de nossa
clientela preferencial e da sociedade através de ações
inovadoras para equiparação social através do acesso às
novas tecnologias e metodologias.
AMPLIAR E OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL
Proporcionar coesão na comunicação institucional e de suas
ações, alinhar e definir a forma que a instituição irá comunicarse e quais os públicos serão atingidos, posicionando o Sesc
como uma instituição de natureza privada com foco no
desenvolvimento social.
POTENCIALIZAR AS ALIANÇAS E PARCERIAS
ESTRATÉGICAS
Criar sinergia com organizações que compartilhem
propósito, objetivos e atividades semelhantes, que
potencializam a capacidade de obter resultados efetivos
para o desenvolvimento social.
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PERSPECTIVA CLIENTES
AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A capilaridade de atuação e a diversidade dos serviços são fatores preponderantes
e podem contribuir para o fortalecimento e a credibilidade do Sesc RJ, portanto é
fundamental que os serviços prestados se tornem acessíveis a todos e em áreas não
contempladas com Unidades Operacionais fixas.
AMPLIAR O NÍVEL DE EFETIVIDADE
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE
Frente às mudanças sociais, é fundamental identificarmos o que a sociedade nos
demanda para revisar nossas ações, inovando e desenvolvendo novas tecnologias
sociais. É necessário enxergar de fora para dentro para identificar às necessidades
da nossa clientela, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, facilitando
meios para sua transformação social.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OTIMIZAR O PLANO DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
É salutar a necessidade de fortalecer a atuação interna e garantir que haja estudos de
viabilidade, integração, cooperação e sinergia das áreas envolvidas na execução da ação
finalística, para garantir a eficácia das entregas relacionadas à execução das programações.
INOVAR E APRIMORAR A PROGRAMAÇÃO
Para protagonizar a criação e a difusão de ações que sejam relevantes à qualidade de
vida das pessoas e que atendam às demandas sociais, é primordial a busca por excelência
e inovação para o aperfeiçoamento contínuo da programação.
ELEVAR A MATURIDADE NA GESTÃO DOS
RESULTADOS, PROCESSOS E PROJETOS
A evolução da maturidade do modelo de gestão dos resultados, processos e projetos,
promove a atualização e aperfeiçoamento dos métodos e tecnologias de gestão para
garantir a melhoria contínua dos resultados, a excelência, eficiência, eficácia dos processos
e a qualidade das ações desenvolvidas.
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PERSPECTIVA APRENDIZADO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
MODERNIZAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA
A modernização da infraestrutura física e tecnológica, inserindo elementos de inovação tecnológica, sustentabilidade
e acessibilidade, representa relevante contribuição para o desenvolvimento de ações de qualidade, elevação do
desempenho, redução de gastos e ampliação da abrangência de nossas ações. Um ambiente que promova a segurança
e o bem-estar e contribua para que os resultados planejados sejam alcançados, além de aumentar a eficiência e auxiliar
na promoção da cultura de inovação, aumento da satisfação dos clientes, que passam a perceber mais eficiência no dia
a dia do negócio, e permite maior capacidade nas tomadas de decisão interna.
PROMOVER A CULTURA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
O capital humano detém o conhecimento mais valioso para se alcançar os resultados esperados e para estabelecer as
melhores metodologias. Toda experiência e informação gerada pelo ser humano serve como conhecimento, nas ocasiões
em que estas são trabalhadas corretamente, gerando bons resultados que visam favorecer a instituição por meio de suas
próprias experiências, que podem ser colhidas tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo.
PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS
Investir em um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas, que dê condições de trabalho, que permita um
trajeto de formação e carreira, além de investir em relacionamento interno é primordial para atrair e manter um quadro
qualificado e estimular o desenvolvimento contínuo, para possibilitar o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados.

PERSPECTIVA FINANCEIRA
AMPLIAR A RECEITA NÃO COMPULSÓRIA
Diante do cenário de instabilidade financeira do Estado do Rio de Janeiro, torna-se vital assegurar o equilíbrio econômicofinanceiro para a manutenção e ampliação de nossas ações, por meio de realizações que contribuam com o crescimento
financeiro, sem impactar a clientela preferencial e a produção.
RACIONALIZAR GASTOS CORRENTES
Aplicar os recursos de forma eficiente e facilitar a prestação de contas.
GARANTIR A EFETIVIDADE EM INVESTIMENTOS
Os investimentos devem ser planejados e realizados com base em estudos que garantam que os resultados esperados sejam
alcançados, assim como as expectativas de ganhos sejam atendidas, sem que haja comprometimento da operação e da reserva
financeira.
GARANTIR A EFETIVIDADE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
A gestão orçamentária é capaz de adaptar o comportamento da instituição e direcionar o foco das ações para o cumprimento das
metas e objetivos. Além disso, deve prover informações rápidas e confiáveis para apoiar a tomada de decisão da Administração.
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3.5 DIRETRIZES PARA O QUINQUÊNIO 2016-2020
Em 2020, todas as Diretrizes para o Quinquênio
2016-2020 serão priorizadas, tendo em vista que
fundamentam o Plano Estratégico do Sesc RJ 20192023. O Programa de Trabalho 2020 concretiza a
intenção dos objetivos estratégicos e suas respectivas
metas, os quais estão explícitos na programação e nas
prioridades das áreas do Sesc RJ.
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PROGRAMAÇÃO

40

41

O Grupo de Trabalho formado pelas gerências
de Programas e gerências das Unidades
Operacionais elaboraram o planejamento das
ações programáticas para 2020. Para isso,
cada Programa desenvolveu seu plano visando
atender às necessidades sociais identificadas em
sua área de influência, a fim de cumprir a missão
institucional do Sesc.
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4.1 EDUCAÇÃO
O Programa Educação permeia e integra os
outros programas e atividades de atuação
do Sesc RJ. Tem por desafio, promover
mudanças que favoreçam o crescimento
pessoal e social, se concretizando por
meio de ações de educação formal e
complementar. Sendo assim, busca como
princípio fundamental o reconhecimento
de crianças, jovens, adultos e idosos como
sujeitos do conhecimento; aqueles que
realizam, pensam, elaboram, constroem
e repensam, a partir de uma interação
com todos os envolvidos neste processo
de aprendizagem: alunos, famílias,
equipes, parceiros, Sesc RJ e comunidade.
Consideramos, assim, a educação
permanente, aquela que estabelece
ações sobre a realidade, iluminadas pelo
conhecimento e que torna possível a
transformação social.

Nosso objetivo é criar espaços –
objetivos e subjetivos – que estimulem
uma leitura ampliada da sociedade
e do mundo, promovendo o diálogo
entre as diferentes gerações, as
diversas linguagens, a ciência
e a tecnologia, para produzir
conhecimentos que contribuam para
o desenvolvimento humano.
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4.1.1 EDUCAÇÃO INFANTIL

As Ações Previstas reafirmam a integração com a
família e a comunidade, o fortalecimento de laços e o
diálogo, formando uma estrutura proativa, dedicada
ao exercício da cidadania e de ações coletivas.
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AÇÕES PREVISTAS

EDUCAÇÃO INFANTIL

ARTE NA ESCOLA

A Educação Infantil consiste em ações destinadas ao
cuidado e a educação de crianças de creche (2 e
3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos), sendo realizada,
em regime parcial, nas Unidades de Niterói e Nova
Iguaçu. Em nossas escolas, a criança é considerada
protagonista de suas experiências e o conhecimento é
construído na mediação, por meio de aprendizagens
significativas. Destaca-se ainda, a vivência de valores,
a importância da diversidade, da inclusão de ideias,
pessoas e saberes como primordiais à consolidação de
um projeto educativo voltado ao desenvolvimento de
uma sociedade mais justa e igualitária.

Apresentações artísticas de grupos de contadores
e cantadores de histórias, teatro, dança, circo, entre
outros, envolvendo todas as crianças da Educação
Infantil, com a finalidade de inspirar, divertir, ampliar
o repertório e o conhecimento de mundo.

Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Niterói e Sesc
Nova Iguaçu.

Mostra anual com as produções das turmas.
Representa mais uma oportunidade para abrir o
diálogo sobre a infância e sua importância para
todas as etapas da vida.

ENTRE NÓS

Período: novembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Nova
Iguaçu e Sesc Niterói.

Momentos de integração com as famílias para
compartilhar e vivenciar as descobertas e pesquisas
das turmas.

FORMAÇÃO PERMANENTE

Período: encontros trimestrais.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Nova Iguaçu
e Sesc Niterói.
DE OLHO NO MUNDO
Visitas a diversos locais de interesse das crianças e
professores, definidas de acordo com os projetos
que estão em andamento. É uma iniciativa que dá
preferência a atividades ao ar livre, espaços onde os
alunos possam enriquecer o repertório sociocultural
para estabelecer conexões com os assuntos em estudo,
verificar hipóteses e apreciar outros ambientes.

Período: de acordo com o calendário previsto na
Unidade.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Nova
Iguaçu e Sesc Niterói.
MOSTRA DE EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA

Oficinas, palestras, cursos e atividades relacionadas
ao desenvolvimento de professores e demais
profissionais.
Período: permanente para o público interno. Para
o público externo, nos meses de julho e novembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque de
Caxias, Sesc Madureira, Sesc Nova Iguaçu, Sesc
Niterói, Sesc São João de Meriti e Sesc Tijuca.

Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Nova Iguaçu
e Sesc Niterói.
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4.1.2 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Aprender significa interagir com o mundo e
suas diferentes linguagens. Consiste ainda em
compreender as articulações que envolvem toda
uma cultura, como crenças, saberes, conhecimentos
e processos políticos e econômicos, a fim de alargar
a visão de mundo e alcançar um pluralismo que
inclui o outro em sua perspectiva. Dessa maneira,
as relações pessoais se tornam mais próximas e
reais, uma vez que cada sujeito não é apenas um
replicador de fórmulas já estabelecidas, mas, antes
de tudo, pensador de suas próprias palavras e
ações.
É com base nessa concepção que o Sesc RJ tem
atuado, em suas atividades, investindo em um tipo
de educação que garanta o desenvolvimento do
cidadão em todas as suas dimensões: intelectual,
física, emocional, social e cultural. Nesse contexto,
o Sesc RJ se torna um lugar de referência, não só
no âmbito da educação, mas como um espaço de
socialização e descobertas, fazendo com que cada
participante passe de simples ouvinte a protagonista
das aulas e das ações de educação.
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AÇÕES PREVISTAS

SESC+ INFÂNCIA SALAS E ATIVIDADES DE REFERÊNCIA
O Sesc+ Infância é uma das atividades sistemáticas que acontece no turno inverso para crianças entre 6 e 12 anos.
Se estrutura por meio da elaboração de projetos e pela reconstrução da importância do brincar enquanto linguagem
privilegiada e essencial para o desenvolvimento integral. Tem por objetivo primordial o reconhecimento das crianças
como cidadãs hoje, no aqui e agora que participam e opinam sobre o que lhes dizem respeito. Desejamos, portanto,
investir na formação de sujeitos afetivos, respeitosos, confiantes, criativos, empreendedores e potentes na construção
de uma sociedade mais equitativa.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de
Dentro, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc
São João de Meriti e Sesc Tijuca.
Ações integradas: Saúde (Nutrição) e Lazer.
INSTALAÇÕES BRINCANTES
Criação de instalações que estimulem e favoreçam o brincar a partir do jogo simbólico e do acesso ao mundo
fantástico.
MOVIMENTO PELA INFÂNCIA
E O DIREITO DE BRINCAR
Organizar grandes mobilizações ao longo dos meses de maio e outubro para ressaltar a importância do brincar,
destacando as culturas da infância, os brinquedos e brincadeiras através do tempo, estimulando ainda, vivências entre
crianças e adultos, discussões e palestras sobre o assunto.
Período: maio e outubro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Madureira, Sesc Nova Iguaçu,
Sesc Niterói, Sesc São João de Meriti e SescTijuca.
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AÇÕES PREVISTAS
ENCONTRO ANUAL DO SESC+ INFÂNCIA

ENTRE NÓS

Encontro anual entre todas as Unidades que realizam o projeto Sesc+
Infância, reunindo ainda, responsáveis e professores num dia especial
de atividades.

Momentos de integração com as famílias para
compartilhar e vivenciar as descobertas e pesquisas
das turmas.

Período: dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Nogueira.

Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque de
Caxias, Sesc Madureira, Sesc Nova Iguaçu, Sesc
Niterói, Sesc São João de Meriti e Sesc Tijuca.

ESPAÇO BRINCANTE
Espaço itinerante organizado a partir dos principais elementos das salas
de referência. Além de oficinas de jogos, artes e experimentação, é
composto de acordo com temáticas e pesquisa sobre o brincar. Os
visitantes interagem e contribuem com novos elementos para o espaço.
VIVÊNCIAS
Encontros com a participação de estudantes do Curso de Formação de
Professores programados dentro e fora das Unidades do Sesc. Quando
essas vivências acontecem nas salas de referência do projeto Sesc+
Infância, as crianças participam da mediação apresentando o projeto
e realizando oficinas e brincadeiras. Os estudantes também assumem o
protagonismo na proposição de atividades para as crianças.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Campos, Sesc Duque de
Caxias, Sesc Madureira, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Niterói, Sesc São
João de Meriti e Sesc Tijuca.
OFICINAS BRINCANTES
Oficinas nas escolas regulares com o objetivo de oportunizar
brincadeiras e a construção de brinquedos como uma ótima estratégia
para (re)criar, inventar, experimentar, partilhar, rememorar ou até mesmo
conhecer brincadeiras. Temos observado a relevância dessa ação, pois
o brincar é um conhecimento cultural e precisa ser vivenciado.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque de Caxias, Sesc
Madureira, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Niterói, Sesc São João de Meriti
e Sesc Tijuca.
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PENSAMENTO E LINGUAGENS - LÍNGUA
ESTRANGEIRA
Seguindo as diretrizes gerais do Sesc no campo
da Educação, o Projeto Pensamento e Linguagens
- Língua Estrangeira tem o propósito de, através do
ensino de uma segunda língua, cumprir a função
social na evolução da comunidade a partir da
formação integral dos estudantes, ampliando a
compreensão de outras manifestações culturais
e, consequentemente, fomentando o respeito a
diversidade que ela proporciona.
O projeto que conta com diversas atividades, como
o Curso de Imersão em Língua Estrangeira, Oficina
Clube de Leitores, Oficina de Conversação em Língua
Estrangeira, Oficina Infância em Língua Estrangeira,
parte do conhecimento prévio de cada estudante e
os ajuda a expandir seus limites, se comprometendo
com processos educativos contextualizados e com a
interação permanente entre o que se aprende e o
que se prática.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Lazer (Recreação), Cultura
(ArteC&T) e Saúde (Nutrição).

PENSAMENTO E LINGUAGENS - IN
COMPANY
No cenário atual é necessário que as pessoas
estejam cada vez mais atualizadas. Uma das
principais ferramentas em uma empresa é a
comunicação e é por isso que se faz imperativo
que o profissional saiba se comunicar em sua
língua ou em uma língua estrangeira, além de
conhecer o vocabulário técnico específico de
sua profissão.
O objetivo deste projeto é que, através de cursos
e/ou oficinas, o participante obtenha o domínio
da língua estrangeira e língua materna para que
saiba enfrentar as rotinas laborais e que esteja
apto a utilizar a língua estudada em conversas
espontâneas, telefonemas, e-mails, entre outras
necessidades do dia a dia.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra
Mansa, Sesc Copacabana, Sesc Ginástico,
Sesc Madureira, Sesc Tijuca e Sesc Santa Luzia.
PENSAMENTO E LINGUAGENS LÍNGUA MATERNA
As aulas propostas por esse projeto visam
aprimorar a comunicação a partir de textos
orais e escritos de diferentes gêneros textuais,
promovendo experiências para que o
participante perceba as diferentes estruturas e
funções sociais, tornando-se um leitor crítico.
A partir de diferentes oficinas, os estudantes
conseguirão lidar com a diversidade de contextos
presentes em seu dia a dia, além de desenvolver
as competências linguísticas, contribuindo também
para um melhor aproveitamento em avaliações
referentes à língua portuguesa.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc
Madureira, Sesc Niterói e Sesc São João de
Meriti.

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO EM FOCO
O Sesc RJ, no cenário educacional,
tem investido na Formação Continuada,
entendendo que o papel da formação inicial
não está terminado em si, pois o exercício
da prática pedagógica está diretamente
relacionado ao vínculo entre a teoria e seus
desdobramentos. Desta forma, a Gerência
de Educação do Sesc RJ propõe o Seminário
Educação em Foco, que estabelece, através
de palestras, atenção a temas de grande
impacto na vida de profissionais da área de
Educação. Nesse contexto, o Sesc se torna
um espaço aberto à reflexão e descobertas,
além de estimular o desejo pelo saber
científico relacionado à prática.
Período: setembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Duque de Caxias e Sesc Engenho de Dentro.
PENSAMENTO E LINGUAGENS AÇÕES ESTRATÉGICAS
Um dos principais objetivos desse projeto
é repensar os processos de ensinoaprendizagem a partir do conceito da
“sala de aula aberta”, isto é, saber que o
aprendizado não se dá apenas entre quatro
paredes, é preciso romper os muros. A partir
de diversas ações realizadas durante o
ano como pesquisas, passeios históricos e
excursões científicas, propomos a integração
do reconhecimento da diversidade cultural às
práticas criativas, considerando os saberes
que podem ser conhecidos e reconhecidos
através dos debates e exposições culturais.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Copacabana, Sesc Duque de Caxias,
Sesc Engenho de Dentro, Sesc Ginástico,
Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc
Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc
Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia,
Sesc São Gonçalo, Sesc São João de
Meriti, Sesc Teresópolis e Sesc Tijuca.
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4.1.3 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL

Consiste em ações destinadas ao
desenvolvimento de habilidades e
competências de nível básico, que
contribuem para a socialização e
geração ou complementação da
renda individual ou familiar e a
entrada no mundo do trabalho.
Compreende cursos, oficinas
e palestras sobre temas como:
apresentação pessoal, culinária,
corte e costura, informática,
digitação, logística, etc.
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AÇÕES PREVISTAS

SESC+ CRIATIVO
Com o objetivo de fortalecer o indivíduo a partir do desenvolvimento de novas habilidades,
fomentar os processos de inovação e empreendedorismo e incentivar o aperfeiçoamento
profissional, o projeto oferta cursos, oficinas e palestras nas modalidades: artes manuais,
culinária, cuidados estéticos, corte e costura, acessórios, reparos domésticos, mídias criativas,
entre outros.
As atividades apresentam ao participante técnicas de nível básico, não profissionalizante,
despertando iniciantes para o empreendedorismo, fortalecendo empreendedores e
contribuindo para a geração alternativa de renda.
O Sesc+ Criativo preconiza a inovação e qualidade na confecção e venda de produtos
e serviços, valorizando o papel social do produtor, o processo criativo, uma cadeia de
produção mais justa e a utilização de matérias-primas econômica e ambientalmente
sustentáveis.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
ENVOLVA-SE
O projeto contribui para o desenvolvimento do protagonismo de moradores e coletivos de
territórios, por meio da oferta de cursos de moda sustentável que propõem: a redução de
impactos sociais e ambientais da cadeia produtiva da moda; o alinhamento com conceitos
e práticas do comércio justo e sustentabilidade; o desenvolvimento de habilidades e
desenvolvimento empreendedor; a geração alternativa de renda; a redução do consumo
excessivo de roupas e acessórios que ocorre com o surgimento da moda rápida; a
sensibilização dos participantes e consumidores em relação a processos mais justos de
produção e comercialização.
O modelo de moda sustentável que propomos com o projeto Envolva-se visa gerar um
ciclo virtuoso de boas práticas, captando resíduos têxteis e outros materiais que seriam
descartados, transformando-os em peças vendáveis a partir de parcerias e modos
colaborativos de operar, num processo de educação permanente que possa dar sentido a
transformação de uma peça. Esse modelo é menos danoso ao meio ambiente, é centrado
em relações humanas mais igualitárias e abre caminhos para novos modos de produção e
consumo.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Madureira e Sesc Teresópolis.

51

4.1.4 EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES

Considerando as modalidades
Ciências e Humanidades, o
Sesc RJ tem a sua atuação a
partir de conceitos e práticas
transdisciplinares entre arte,
ciência e tecnologia.
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A ciência e a tecnologia, assim como
a arte, impactam na formação ética,
no desenvolvimento humano e na
reorganização dos valores de uma
sociedade. Com a revolução da tecnologia
na informação, comunicação e em
tantos outros campos do conhecimento,
os cenários da educação, da produção
e consumo, da produção intelectual,
das realidades locais, encontram-se
profundamente transformados. Nesse
sentido, torna-se imprescindível no Sesc,
uma perspectiva reflexiva, contextualizada
historicamente, sobre o pensamento e
as práticas da ciência nos mais diversos
setores da sociedade, a partir das atuais
tecnologias de comunicação e digitais
de uma forma em geral. Sendo este, um
panorama que reinventa novos olhares
sobre o mundo, agora mais complexo em
suas redes, compartilhado e horizontal.

AÇÕES PREVISTAS
ARTE C&T TECNOLOGIAS E RELAÇÕES SOCIAIS
As atividades propõem reflexões sobre temáticas sociais contemporâneas, a partir dos impactos e das transformações
que a ciência e a tecnologia, principalmente a tecnologia da informação e comunicação, têm no cotidiano das
pessoas e na sociedade. São importantes também as novas ferramentas e linguagens digitais, cada vez mais
acessíveis, que integram diferentes públicos em reflexões e práticas, pelas redes e sobre elas. São discutidas as
possibilidades de apropriação dessas tecnologias, seus usos em diferentes campos e uma atuação individual e
coletiva na produção de novos conhecimentos.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de
Dentro, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Quitandinha,
Sesc Ramos, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
ARTEC&T PRODUÇÕES CRIATIVAS
ArteC&T Produções Criativas se dará a partir do uso de ferramentas digitais e não digitais, integradas à educação
e à cultura do “faça você mesmo”, que tem em sua base a filosofia do movimento maker - inclusiva, ecológica e
inovadora, e que propõe adaptar, improvisar e encontrar soluções cotidianas simples e criativas.
Os laboratórios abertos pretendem reinventar os espaços físicos de Cultura Digital e da Sala de Ciências, já
existentes em seis Unidades do Sesc RJ. Compreende projetos experimentais a partir de residências, laboratórios
abertos de oficinas, mostras e instalações. Estão contidos nesse eixo a criação de espaços makers, projetos com
arduíno, games, robótica, realidade virtual, etc.
Consideramos públicos de todas as idades, fortalecendo assim a criatividade e o prazer do fazer junto, a partir
das tecnologias em rede, dos conteúdos compartilhados e das ferramentas digitais, atualmente bastante acessíveis.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de
Dentro, Sesc Ginástico, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu,
Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
ARTEC&T CIÊNCIA E CULTURA
Estão contempladas aqui as programações de apropriação sociocultural das ciências. Propõe-se incentivar a
reflexão do conhecimento científico, enfatizando como a compreensão das ciências ajuda a perceber melhor
transformações socioculturais. A programação considera públicos de todas as idades. Nosso objetivo é desenvolver
projetos referenciais para fortalecer a ação do Sesc RJ nesta área, junto aos outros espaços e museus de ciências e
cultura do Estado do Rio de Janeiro.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de
Dentro, Sesc Ginástico, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu,
Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
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ARTEC&T GERAÇÕES CONECTADAS

ACÕES SESC SEEDUC

Desenhado, numa perspectiva intergeracional, para
a inclusão digital do público idoso como produtores e
consumidores ativos de conteúdos em rede. Propõe-se
uma programação que contribua para as interações
sociais entre indivíduos de idades distintas e troca de
experiências por meio de atividades em rede e sobre
cultura digital.

Ações institucionais entre o Sesc e a Secretaria de Educação
do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), para atuação
socioeducativa e cultural com estudantes da rede pública e
formação de professores. Considerando a complementariedade
entre a educação formal e não formal, propõe-se implementar
atividades voltadas ao desenvolvimento integral dos estudantes,
além da formação continuada com educadores. A proposição
das ações a partir do interesse dos estudantes em atividades
contextualizadas às suas necessidades, assegura e incentiva o
desenvolvimento de habilidades como a criatividade, inovação,
organização, planejamento, responsabilidade, liderança,
colaboração, visão de futuro e curiosidade científica. As
Ações Sesc Seeduc objetivam contribuir para uma educação
transformadora que mobilize a comunidade escolar e seu
entorno.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho
de Dentro, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nova
Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Quitandinha, Sesc
Ramos, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc
Tijuca e Sesc Três Rios.
ARTEC&T FESTIVAL
Festival Sesc RJ de Arte, Ciência e Tecnologia - Festival
institucional com programação cultural e educativa
a partir dos eixos de Cultura Digital e Cultura Maker.
Tem por objetivo destacar o Sesc RJ como um espaço
atuante nos universos maker e digital, integrando a arte,
a ciência e a tecnologia, numa perspectiva cultural. O
Festival é uma oportunidade de ocupação complexa
entre tecnologias, linguagens e metodologias ou “jeitos
de fazer” que estes universos maker e digital trazem,
reunindo diferentes atores - cientistas, professores,
artistas, makers, pensadores, gamers, pessoas atuantes
em diferentes áreas, que produzem seus trabalhos a
partir da tecnologia e de conceitos “como fazer junto” e
“compartilhar os saberes”.
Período: maio.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Quitandinha,
Sesc São João de Meriti, Sesc Ramos e Sesc Tijuca.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas escolas públicas através das ações das Unidades
Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Saúde (Educação em Saúde), Lazer
(Recreação), Cultura e Assistência (Desenvolvimento
Comunitário).
MUSEU NACIONAL VIVE
A parceria com o Projeto Museu Nacional Vive, do Museu
Nacional, objetiva realizar eventos na Quinta da Boa Vista,
assegurando este como um espaço de ciência e cultura. As
ações são idealizadas e realizadas pelas duas instituições, em
comum acordo. O Sesc contribui principalmente por meio da
área de ArteC&T, com atividades para promover e incentivar a
reflexão e a difusão do conhecimento científico, estabelecendo
ligações entre as ciências e as diversas linguagens da arte e
entre as ciências e a cultura. Nesse contexto, compreendemos
a importância e complementariedade de colaborações técnicas
e parcerias entre o Sesc e a Academia, por meio dos museus
e centros de ciências. Paralelo aos eventos, propõe-se uma
agenda de rodas de conversa sobre produção e mediação de
acervos de ciências, além da atuação de alunos de extensão
da UFRJ em atividades de ArteC&T, nas Unidades do Sesc RJ.
Período: março a dezembro.
Local: na Quinta da Boa Vista.
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SESC+ SUSTENTABILIDADE
O Sesc+ Sustentabilidade é um projeto que tem uma
linha conceitual que abrange todas as iniciativas
de sustentabilidade promovendo ações que levam
conhecimento, inspiram pessoas e fortalecem redes
e territórios, reforçando o nosso compromisso com o
desenvolvimento sustentável e comunitário.
Através do conceito de desenvolvimento sustentável,
promove uma percepção crítica na relação homem e
ambiente, ultrapassando as questões ligadas somente
à natureza e incluindo também os determinantes
sociais, culturais e econômicos que contribuem para a
construção de uma sociedade mais sustentável em toda
sua complexidade, sendo estratégico:
• Desenvolver uma percepção do ambiente na sua
dimensão biológica (natural), socioeconômica e
tecnológica.
• Utilizar a educação para sustentabilidade como
ferramenta de estímulo à qualidade de vida e bemestar.
• Estimular práticas de fomento a novas formas de
atuação que promovam os 17 objetivos para o
desenvolvimento sustentável da ONU.
• Informar a sociedade para uma melhor compreensão
acerca da problemática socioambiental
contemporânea.
• Integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes
e ações para o enfrentamento dos problemas
socioambientais.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
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4.2 SAÚDE

O Programa Saúde tem como fim maior oferecer aos
trabalhadores do comércio, seus dependentes e ao público
em geral acesso a cuidados, serviços e informações de
qualidade nas atividades de Nutrição, Saúde Bucal,
Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico através das
Unidades Sesc RJ.
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4.2.1 NUTRIÇÃO
É a atividade de prestação de serviço
ao público preferencial – e, também, ao
público em geral – nos restaurantes e
lanchonetes do Sesc RJ, colaborando para
prevenir, melhorar ou restaurar condições
nutricionais de quem os utiliza através
de comida mais nutritiva, que tenha boa
apresentação e seja agradável ao paladar.

Está em seu horizonte oferecer um ambiente
de valorização cultural do comer no Rio de
Janeiro, projetando pratos que são mais típicos
de cada lugar do Estado fluminense, isto é,
que fatores antropológicos, sociológicos,
familiares, influenciem os hábitos comestíveis
do povo fluminense, como também, dando
suporte nas atividades integradas com as áreas
de Educação, Assistência, Lazer e Cultura na
produção de lanches, refeições, coffee break,
kit lanche, serviço de bordo e merenda infantil.
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AÇÕES PREVISTAS
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Expandir e aprimorar os serviços de alimentação tendo como destinação preferencial a clientela
comerciária e o público em geral. Esses serviços abrangem a oferta, a preços acessíveis, de alimentos
preferencialmente nutritivos, com boa aparência e sabor, além do controle microbiológico.

LANCHONETES
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Engenho de Dentro, Sesc Ginástico, Sesc
Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nova
Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo,
Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis,
Sesc Barra Mansa e Sesc Tijuca.
HOTÉIS
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Alpina, Sesc Copacabana, Sesc Nogueira
e Sesc Nova Friburgo.
CAMARINS
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades
Operacionais Sesc RJ.
SERVIÇOS DE BORDO
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades
Operacionais Sesc RJ.
KIT LANCHE
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades
Operacionais Sesc RJ.
LANCHES + EDUCAÇÃO INFANTIL
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Niterói e Sesc Nova Iguaçu.
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LANCHES + INFÂNCIA
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque
de Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc
Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nova Iguaçu, Sesc
Ramos, Sesc São João de Meriti e Sesc Tijuca.
COLÔNIA DE FÉRIAS
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Alpina, Sesc Barra Mansa, Sesc Campos, Sesc
Copacabana, Sesc Duque de Caxias, Sesc
Engenho de Dentro, Sesc Madureira, Sesc
Niterói, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo, Sesc
São João de Meriti, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
RESTAURANTES
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Engenho
de Dentro, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc
Nova Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo,
Sesc São João de Meriti, Sesc Barra Mansa e
Sesc Tijuca.
COFFEE BREAK
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Alpina, Sesc Barra Mansa, Sesc Campos,
Sesc Copacabana, Sesc Duque de Caxias,
Sesc Engenho de Dentro, Sesc Ginástico, Sesc
Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc
Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Ramos,
Sesc Santa Luzia, Sesc São Gonçalo, Sesc São
João de Meriti, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.

ALTERNATIVA SAUDÁVEL E ECONÔMICA SOPA AMIGA
Produzir uma alimentação nutritiva e saborosa para
pessoas em condições de abandono e vulnerabilidade
no Grande Rio. Isso é possível quando se utiliza o alimento
excedente, não comercializado, em condições sanitárias
adequadas. A sopa será destinada apropriadamente a
instituições filantrópicas cadastradas pelo Sesc RJ.

COZINHA CRIATIVA
Ensinar e aprender através de oficinas e encontros de
culinária como se alimentar de forma nutritiva, saudável,
econômica e sem desperdício, compartilhando técnicas
de preparo da comida, dicas para o reaproveitamento
dos alimentos e resgate de hábitos culturais alimentares.

Período: janeiro a dezembro.
Local:nas Unidades Operacionais Sesc Niterói, Sesc
Nova Iguaçu e Sesc Santa Luzia.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Engenho de Dentro, Sesc Niterói, Sesc Nova
Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Ramos e Sesc São
João de Meriti.

NUTRIÇÃO E SAÚDE

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO NOS SHOPPINGS

Realizar o acompanhamento ambulatorial nutricional de
portadores de sobrepeso e obesidade pertencentes à
clientela comerciária, de modo a prevenir ou atenuar
complicações associadas a doenças crônicas nãotransmissíveis

Ofertar aos comerciários que trabalham nos shoppings os
serviços de nutrição, que possibilite a esta nossa clientela
ter acesso a um alimento saudável e de qualidade com
preços acessíveis.

Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Copacabana.

Período: janeiro a dezembro.
Local: Rio de Janeiro no Barra Shopping, Norte
Shopping e Shopping RioSul.
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4.2.2 SAÚDE BUCAL
A Saúde Bucal tem como finalidade atuar − a preços
módicos − na prevenção e nos cuidados odontológicos
de sua clientela comerciária nas unidades fixas
e estender tais intervenções de modo básico −
e inteiramente grátis − à população socialmente
vulnerável nas Unidades Móveis - OdontoSesc.

60

AÇÕES PREVISTAS
SAÚDE BUCAL EM CLÍNICA AMBULATORIAL NAS
UNIDADES FIXAS
Promover e expandir − a preços acessíveis − cuidados
individuais integrais de odontologia (profiláticos e curativos,
especializados em algumas unidades) para a clientela
comerciária, na perspectiva da saúde global ou bucal do
indivíduo.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Madureira, Sesc
Niterói, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia,
Sesc São Gonçalo e Sesc São João de Meriti.
SAÚDE BUCAL EM CLÍNICA AMBULATORIAL NAS
UNIDADES MÓVEIS ODONTOSESC
Ofertar cuidados odontológicos integrais, preventivos e
curativos de atenção básica, a populações de áreas urbanas,
periféricas ou remotas, em condição de vulnerabilidade
social, de modo inteiramente gratuito, conectando-as à
perspectiva da saúde global ou bucal do indivíduo.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Móveis distribuídas pelo Estado do
Rio de Janeiro.
LASERTERAPIA EM ODONTOLOGIA
Intervenção destinada a prevenir e tratar um problema
muito comum em pacientes submetidos a radioterapia
e quimioterapia, a mucosite oral. Esta terapia com laser
de baixa potência (TLBP) intraoral se destaca como uma
alternativa eficaz de baixo custo, não traumática e sem
efeitos colaterais.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Campos, Sesc
Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc Nova
Friburgo, Sesc Quitandinha, Sesc Santa Luzia, Sesc São
Gonçalo, Sesc São João de Meriti e Sesc Teresópolis.
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4.2.3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Esta atividade tem como objetivo maior a adoção, melhora ou mudança
dos hábitos em saúde por parte dos comerciários, seus dependentes e a
população em geral. Nosso desafio aqui é criar mecanismos e condições
de compartilhamento de informações, usando formatos comunicacionais
que coloquem no centro da ação educacional a narrativa das pessoas
sobre sua vivência de saúde, doença e recuperação no ciclo da vida.

AÇÕES PREVISTAS
SORRISO SAUDÁVEL

AÇÃO SAÚDE SESC

Abordar de forma lúdica a importância da saúde bucal no
contexto da saúde geral, estimulando o diálogo sobre temas
como: cárie, higiene oral, alimentação e sua influência no
sistema estomatognático como um todo, doenças mais
prevalentes da cavidade bucal, trauma na dentição decídua
e permanente e prevenção do câncer bucal.

Realizar ações educacionais que estimulem hábitos de
saúde, ao fazer do público o protagonista dessas ações e
despertar suas vivências na saúde, doença e recuperação,
assim como a consciência de seus direitos e deveres na
área, pautando-se nos determinantes sociais da saúde. O
“Dr. Saúde” e o “Sua Saúde em 3 Tempos” são formatos
comunicacionais que ajudam neste protagonismo.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Campos, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc
Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc
Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São
Gonçalo, Sesc São João de Meriti e Sesc Teresópolis.
MULTIPLICANDO SORRISOS
Implementar e expandir ações educacionais em saúde bucal
– e, quando necessário, geral − para populações residentes
no raio de cobertura do OdontoSesc (escolas, associações
de moradores, clubes comunitários, etc.), de modo a deixar
um legado de autocuidado e autonomia sobre a própria
saúde para as comunidades mais vulneráveis.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Móveis distribuídas no Estado do Rio
de Janeiro.
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Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho
de Dentro, Sesc Madureira, Sesc Nogueira, Sesc Nova
Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia,
Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis e Sesc Tijuca.
SAÚDE E ATITUDE
Incrementar ações educacionais explorando metodologias
que facilitam o diálogo e favoreçam a troca de saberes,
com mediação realizada pelos educadores em saúde,
considerando os fatores sociais, econômicos, culturais,
étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais e as
aspirações locais, estabelecendo o estímulo para a adoção,
aprimoramento ou mudança de hábitos de saúde e o
reconhecimento dos direitos e deveres existentes na área.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.

PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL
E SAÚDE REPRODUTIVA
A ideia é avançar os projetos Retratos de
Família, Transando Saúde e outros propostos
pelo Departamento Nacional nesta área, após
a conclusão do diagnóstico situacional operado
pelas Unidades Operacionais e a(s) Unidade(s)
Sesc Saúde Mulher, considerando sua pertinência
e adaptação às características epidemiológicas
e culturais locais. Expandir a Educação em
Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva em bases
participativas, visando a prevenção primária e
secundária da AIDS, Sífilis e outras IST, a prevenção
da gravidez precoce, o incentivo ao pré-natal e à
vacinação para HPV e Hepatite B, o rastreamento
dos cânceres de mama e do aparelho reprodutor
feminino e masculino, o acolhimento das situações
de gênero (sem reservas ou preconceitos), etc.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra
Mansa, Sesc Ginástico e Sesc Nova Friburgo.

SAÚDE EM MOVIMENTO
O foco é incentivar a adoção, melhoria ou mudança de hábitos em
saúde por parte dos participantes das atividades de lazer e esporte
do Sesc no Legado Olímpico, contraturno escolar e no Sesc Verão.
A saúde é a primeira dimensão impactada pelo envolvimento dos
indivíduos na tríade Lazer, Esporte & Saúde. A oferta de interações
educacionais participativas em saúde tem o potencial de motivar
ainda mais a prática do lazer e do esporte.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM REFUGIADOS E MIGRANTES
Promover o envolvimento de refugiados com a educação
participativa em saúde, vencendo as barreiras da língua e cultura,
através de apropriados formatos educacionais: vivências, oficinas,
rodas de conversa, “Sua Saúde em 3 Tempos”, foto, voz, vídeo
debates. Procedentes de zonas de conflito, perseguição, miséria,
etc., levas crescentes de refugiados e migrantes chegam ao Brasil
todos os meses. Carentes de toda a sorte de recursos, em particular
de saúde, necessitam de interação educacional nesta área para
minimizar suas vulnerabilidades e reconhecer seus direitos.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidade Operacional Sesc Duque de Caxias.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS EMPRESAS
Incentivar, através de formatos comunicacionais participativos nas empresas, a aquisição,
aprimoramento ou a mudança de hábitos em saúde por parte dos comerciários, adequando
o esforço educacional em saúde ao contexto sócio-ocupacional, situacional e cultural de cada
empresa e seus comerciários.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas empresas requisitantes do Estado do Rio de Janeiro.
SAÚDE & MEIO AMBIENTE
Interagir com ações educacionais amplamente participativas e inclusivas em Saúde & Saneamento
Ambiental e Ecológico, que ajudem a reverter degradações ambientais e problemas de saúde. O
uso de formatos comunicacionais adequados, por exemplo, o “Sua Saúde em 3 Tempos” − para
explorar esta necessária parceria é a chave no processo.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
FALANDO SOBRE SAÚDE COM O DR. SAÚDE
Incentivar a aquisição, aprimoramento ou mudança de hábitos de saúde por parte dos colegas do
Sesc (Sede, Unidades Operacionais e Unidades Móveis), assegurando o envolvimento participativo da
audiência para compartilhar saberes e o uso de formatos comunicacionais mais geradores de participação.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
CAMINHOS PARA A LONGEVIDADE
Expandir realizações abertas às discussões e reflexões sobre o envelhecimento saudável, com
produção de ações educacionais participativas em saúde e práticas coletivas, explorando formatos
comunicacionais inclusivos que ponham no centro da narrativa as vivências em saúde, doenças e
recuperação dos participantes.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc
Ginástico, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc
São Gonçalo e Sesc São João de Meriti.
SESC ALERTA
Esta é uma iniciativa para planejar, articular e expandir ações de Educação em Saúde em bases
participativas, buscando o envolvimento inclusivo da sociedade civil, mormente frente a situações de
emergência ou extrema necessidade na saúde pública (por exemplo, combate a arboviroses, surtos
ou epidemias de doenças infecto-contagiosas, baixa cobertura vacinal, etc). Nestas circunstâncias,
avançar parcerias com o SUS, sociedades médicas e outros setores para potencializar as ações
operacionais de todos os entes envolvidos.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
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4.2.4 CUIDADO TERAPÊUTICO
Esta atividade
compreende ações
de rastreamento,
diagnóstico e apoio
terapêutico, aplicadas
isoladamente ou
em conjunto, para
prevenção de agravos,
complicações ou
recuperação da saúde.
Inclui desde o Sesc
Saúde Mulher que
oferece o rastreamento
dos cânceres de colo
uterino e de mama à
população feminina
em geral, até algumas
práticas terapêuticas
integrativas e
complementares que
podem ser ofertadas à
clientela preferencial.

AÇÕES PREVISTAS
UNIDADE MÓVEL SESC SAÚDE MULHER
Rastrear câncer do colo do útero – e, por tabela, de lesões de IST para referenciamento
aos serviços locais do SUS –, assim como câncer de mama da população feminina em
geral, de modo grátis e em consonância com as diretrizes do MS. Prestar educação
em saúde nos moldes participativos, realizando diagnóstico situacional em cada
localidade, articulando parcerias locais que respaldem a continuidade das ações, as
quais serão estendidas a escolas, centros comunitários e outros estabelecimentos da
localidade. Expandir a frota do Sesc Saúde Mulher com a aquisição de mais duas
unidades móveis. Determinar, como um dos critérios fundamentais para a instalação
da Unidade Móvel em cada localidade, a respectiva situação epidemiológica e a
oferta de serviços de rastreamento, além das demandas institucionais.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas cidades do Estado do Rio de Janeiro.
ESPAÇO ZEN
Ofertar práticas integrativas e complementares – tais como shiatsu, massoterapia e
meditação −, com o objetivo de ajudar na prevenção de agravos e/ou de recuperação
da saúde, a preços acessíveis, evitando a alopatia excessiva nos cuidados com a
saúde.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Campos, Sesc Duque
de Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc Ginástico, Sesc Madureira, Sesc Niterói,
Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc Santa
Luzia, Sesc São Gonçalo e Sesc São João de Meriti.
APOIO A PORTADORES DE TEA E SEUS PAIS
Em conjunto com a Gerência de Assistência Social (ponto focal da iniciativa), oferecer
apoio multidisciplinar de saúde odontológica, orientação nutricional, educação em
saúde, PICs, eventual atenção psicológica para portadores de TEA (Transtorno de
Espectro Autista) e seus pais. Iniciar dois pilotos (um na região metropolitana e outro no
interior) para constituir realização modelar para a ampliação da iniciativa no Estado.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Tijuca e Sesc Nova Friburgo.
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4.3 CULTURA

O Programa Cultura atua para ampliar o
repertório simbólico dos sujeitos a partir dos
seus contextos socioculturais, promovendo
o diálogo permanente entre os atores desse
processo e priorizando sempre a formação,
a experimentação, a circulação, o encontro
e a troca entre diferentes saberes, modos de
sentir, fazer e viver.

Sua ação transformadora, oferece espaços
para a apreensão e à apropriação de
códigos de leitura de mundo, possibilitando
a construção e o fortalecimento da
autonomia dos sujeitos. Seja no uso das
apresentações artísticas, na participação
em cursos ou oficinas, no exercício da
leitura propriamente dita; o caráter
formativo da experiência artística está
presente em todas as vivências oferecidas.
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ATIVIDADES (linguagens
artísticas): artes cênicas (teatro,
dança e circo); artes visuais;
audiovisual; música; literatura e
biblioteca.
ATUAÇÃO: apresentações
artísticas (apresentações,
exposições, intervenções);
atividades formativas (cursos,
oficinas, debates, palestras, dentre
outros); biblioteca (empréstimos,
consultas, dentre outros).
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4.3.1 ARTES CÊNICAS
Consiste em ações destinadas à criação, produção,
difusão, uso e preservação de expressões cênicas,
visando o desenvolvimento de plateias, artistas,
produtores e público em geral. Compreende as
modalidades de circo, dança e teatro.
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AÇÕES PREVISTAS

SESC ENTREDANÇA

ENCONTRO SESC DE DANÇA DE NOVA FRIBURGO

Em seu quinto ano consecutivo o projeto é a maior
realização na linguagem da dança contemporânea
no Regional, que tem atuação estratégica na área
das Artes Cênicas, promovendo apresentações
artísticas, debates, oficinas, palestras e encontros
entre os profissionais, proporcionando a difusão
da linguagem da dança, em especial da
dança contemporânea, aproximando plateias
diversificadas.

Durante cinco dias o Encontro Sesc de Dança integra os
mais expressivos grupos e companhias profissionais, com
espetáculos que transitam do clássico ao contemporâneo.
Atrai companhias amadoras que vêm de várias regiões do
Brasil. O evento abriga aproximadamente 200 bailarinos na
sua programação, como: exposicão, vídeos, oficinas e cursos,
durante os cinco dias. Na realização, a presença permanente
das companhias amadoras nas dependências da Unidade
Operacional, permite e estimula um sadio intercâmbio entre
estudantes e profissionais de dança.

Promove a pesquisa de linguagem para
o desenvolvimento dos códigos cênicos e
ampliação dos vocabulários do público em
geral. Aproximar diferentes agentes do campo
da dança: profissionais, professores, estudantes e
estabelecer territórios de desenvolvimento comum
para a sua potencialização. Garantir acesso ao
bem cultural, oferecendo produção de âmbito
internacional em diversas unidades do Estado do
Rio de Janeiro.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Copacabana, Sesc Niterói, Sesc Nova Friburgo,
Sesc Nova Iguaçu, Sesc Quitandinha, Sesc
Ramos, Sesc São Gonçalo e Sesc Teresópolis.
PICADEIRO MÓVEL
O Picadeiro Móvel propõe a apresentação de um
panorama da produção circense contemporânea,
por meio de espetáculos internacionais e
nacionais, intervenções, atividades formativas e
encontros entre profissionais. Trata-se de ação de
referência para a linguagem circense no Estado
do Rio de Janeiro, proporcionando às clientelas o
contato com uma produção diversa e atual nesta
área.

Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Nova Friburgo.
BAIXADA EM FOCO
Ação integrada entre três Unidades Operacionais em
comemoração ao Dia da Baixada Fluminense. A homenagem
foi promulgada em decreto, por meio da Lei Estadual nº 3.822,
que estabeleceu o dia 30 de abril para esta comemoração.
Legitimar essa marcante data comemorativa, que abre espaço
e estimula o protagonismo de artistas e demais profissionais
da região. A ideia é que a proposta de integração presente
no projeto Baixada em Foco se solidifique como uma iniciativa
para as demais programações desenvolvidas durante o ano,
envolvendo estratégias que visam otimizar e potencializar a
divulgação, de maneira que atinja a todos os públicos.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque de Caxias,
Sesc Nova Iguaçu e Sesc São João de Meriti.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Madureira e Sesc São Gonçalo.
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MOSTRAS REGIONAIS DE ARTES CÊNICAS

CONEXÃO CHARME

Mostras locais que agregam a formação e produção de
artistas profissionais e em formação de todo o Estado do
Rio de Janeiro, por meio de metodologia de processos
colaborativos com artistas parceiros convidados.

Conexão Charme é um projeto que prima valorizar a Cultura Charme
carioca, trazendo a apresentação de DJs da cena Black Music e
companhias de dança com o intuito de dinamizar a atividade. Este
movimento é considerado um forte elemento cultural do bairro de
Madureira e adjacências.

Incentivo às produções locais, o desenvolvimento técnicocultural e manutenção de um fórum permanente sobre os
aspectos artísticos e produtivos de diversas regiões do
Estado.
Promover a inserção na oferta cultural das cidades e
visibilidade dos artistas locais, produzindo intercâmbio com
profissionais com trajetória consolidada, e potencializando
as suas capacidades técnico-artísticas.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque de
Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc Madureira, Sesc
Niterói, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc
Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo, Sesc São
João de Meriti, Sesc Teresópolis e Sesc Tijuca.
SESC DRAMATURGIAS
Projeto do Departamento Nacional de Ação Formativa
Experimental e Continuada que leva aos estados
brasileiros oficinas e promove experimentações em
Leituras Dramatizadas, Escrita Dramatúrgica, Dramaturgia
do Ator, Dramaturgia da Dança, Dramaturgia da Luz
e Dramaturgia do Circo e possibilita o intercâmbio
artístico entre coletivos cênicos, estudantes e profissionais
altamente qualificados.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Flamengo - Arte
Sesc.

70

O projeto Conexão Charme busca resgatar a identidade cultural
local, contribuindo para o bem-estar de nossa clientela, assim como
para o enriquecimento e difusão desta ação cultural.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Madureira e Sesc São
João de Meriti.
RIO DE MADUREIRA
O Projeto Rio de Madureira abordará os aspectos socioculturais do
tradicional bairro de Madureira, caracterizado pela efervescência
cultural e comercial, procurando resgatar a memoria local e discutir
as transformações ocorridas com o passar do tempo. O foco é
conhecer e discutir a produção artística local a partir de mapeamento
do campo da arte da cidade, debatendo possíveis estratégias para
seu agenciamento.
Destacar a importância do patrimônio histórico material, imaterial
e cultural desta região do subúrbio carioca contribuindo para o
resgate, criação e preservação da história do bairro de Madureira,
valorizando a identidade local e as manifestações culturais.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira.
Ações integradas: Educação (Educação em Ciências e
Humanidades).

FESTIVAL SESC DE INVERNO
Realizado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, o festival é o projeto de maior
expressão do Regional, apresenta uma programação artística de todas as linguagens Artes
Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Música, Literatura e Biblioteca.
Sua realização promove reflexões sobre os movimentos artísticos e culturais produzidos e
discutidos na contemporaneidade, estimula o desenvolvimento criativo e fomenta a produção
cultural da região. Seu propósito gera encontro das artes e dos artistas, integrando o público
e as cidades, além da Serra fluminense, atraindo o público da região metropolitana do Rio
de Janeiro.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Quitandinha,
Sesc Teresópolis e Sesc Três Rios.
Ações integradas: Educação (Cursos de Valorização Social, Educação Complementar,
Educação em Ciências e Humanidades); Saúde (Educação em Saúde, Nutrição, Saúde
Bucal) Recreação, Turismo Social e Desenvolvimento Comunitário.
NATAL SESC
O projeto oferece uma programação cultural diversificada para o mês de Natal, com
exposições, apresentações, musicais, oficinas e ações dos demais programas que mescla
atrações que vinculem a temática natalina de forma ampla, juntamente com atividades
de amplo espectro e interesse, criando um perfil de público diversificado para a ação, de
maneira a atender a plateias diversificadas.
Período: dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Madureira, Sesc Nogueira e
Sesc São João de Meriti.
Ações integradas: Ações Integradas: Educação em Saúde, Saúde Bucal e Recreação.
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PROGRAMAÇÕES SISTEMÁTICAS - CULTURA

CULTURA PELA CIDADE

Inclui toda a programação das atividades de rotina das modalidades
Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Música, Literatura e Biblioteca
para apresentações artísticas ao longo do ano. Não estão incluídas
aqui as atividades ligadas a projetos com início e fim determinado, que
possuam objetivos estratégicos específicos.

O projeto oferece atividades do
programa cultura em espaços externos.
Apresentacões, oficinas, cursos, debates,
palestras, exposições e outras pertinentes
ao programa cultura, voltadas para o
público em geral.

Elaborar e oferecer um calendário de programação regular e de
periodicidade reconhecível para a clientela, com base curatorial de
conceito bem definido.
Criar uma oferta diversificada e qualificada de experiências
estéticas nas diferentes modalidades previstas no programa cultura e,
consequentemente, fidelizando os públicos para as atividades propostas
ao longo do ano, e ampliando os seus repertórios e vocabulários.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Campos,
Sesc Copacabana, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de Dentro,
Sesc Ginástico, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc
Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Parque Radical Deodoro, Sesc
Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São Gonçalo, Sesc
São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
ATIVIDADES FORMATIVAS - CULTURA
Programação das Unidades voltada para as atividades de
desenvolvimento artístico-cultural, nas linguagens artísticas: Artes Cênicas,
Audiovisual, Artes Visuais, Literatura e Biblioteca e Música, ou mesmo o
refinamento em nível especializado para profissionais da área artística.
Oferecer maior conhecimento aos profissionais para o desenvolvimento
artístico-cultural, buscando o alinhamento das atividades. Implementar
oferta qualificada na área de audiovisual e oferecer conteúdo a partir de
uma base formativa, visando o aprimoramento técnico dos participantes.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Campos,
Sesc Copacabana, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de Dentro,
Sesc Ginástico, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc
Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Parque Radical Deodoro, Sesc
Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São Gonçalo, Sesc
São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
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Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais
Sesc Barra Mansa, Sesc Campos,
Sesc Copacabana, Sesc Duque de
Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc
Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nova
Iguaçu, Sesc Parque Radical Deodoro,
Sesc Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc
Santa Luzia, Sesc São João de Meriti,
Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três
Rios.
TEMPORADAS
CÊNICAS

SESC

DE

ARTES

O projeto realiza apresentações artísticas
de artes cênicas com recorrência no
mesmo espaço físico, com recorte voltado
para trabalhos inéditos na cidade do Rio
de Janeiro.
Criar uma oferta singular e qualificada
na produção de apresentações artísticas
em artes cênicas, a partir de critérios
curatoriais bem definidos para cada
Unidade Operacional, promovendo a
produção em artes cênicas da cidade
do Rio de Janeiro, ao inserir no cenário
cultural espetáculos inéditos para a nossa
clientela.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Copacabana, Sesc Ginástico e Sesc
Tijuca.

CULTURA NAS ESCOLAS
Projeto que abrange atividades do programa cultura em escolas e espaços
educacionais de formação fora das Unidades Operacionais, realizando atividades
de apresentações, oficinas, cursos, debates, palestras, exposições e outras
pertinentes ao programa cultura, voltadas para o público escolar.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas áreas de abrangência das Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Campos, Sesc Copacabana, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de
Dentro, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu,
Parque Radical Deodoro, Sesc Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc
São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
PALCO GIRATÓRIO
O Palco Giratório, reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante
projeto de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, intensifica a formação de
plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros, em
todos os estados brasileiros, nas capitais e no interior, desde 1998.
Este projeto reúne todos os anos uma amostra importante da produção cênica
nacional que percorre o país, promovendo encontros e o enriquecimento cultural
dos cidadãos. Pensado por 33 curadores de todos os estados brasileiros, que
recrutam os melhores espetáculos de suas regiões, para que circulem levando
novas experiências aos espectadores, gerando o intercâmbio artístico entre artistas
e público de diversas regiões do Brasil.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
NÚCLEOS DE FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
O Núcleo de Formação em Artes Cênicas é um espaço de investigação das artes
cênicas que oferecerá atividades formativas nos âmbitos de criação teatral, tendo
em vista questionamentos de paradigmas tanto da linguagem cênica quanto das
práticas de encenação atual.
Vai permitir que os participantes vivenciem uma experiência que se consolide como
processo de formação e criação altamente emancipatórios. E também atingir a
área-chave da formação, potencializando o desenvolvimento artístico de forma
estratégica e em consonância com as necessidades da contemporaneidade.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Copacabana, Sesc Ginástico, Sesc
Niterói, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Quitandinha, Sesc Ramos,
Sesc Santa Luzia, Sesc São Gonçalo, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis e
Sesc Tijuca.

73

4.3.2 ARTES VISUAIS

Consiste em ações destinadas à
criação, à produção, à difusão,
ao uso e à preservação de
manifestações, com o objetivo
de desenvolver plateias, artistas,
produtores e o público em geral. Com
predominância de representações
visuais, as ações contemplam um
amplo espectro entre técnicas
artísticas que transitam da vertente
popular à produção contemporânea.

As ações são desenvolvidas por meio
de técnicas variadas, entre elas: pintura,
desenho, gravura, escultura, fotografia,
instalação, artesanato e multimeios.
Compreende as realizações de
curso, debate, desenvolvimento de
experimentações, exposição de arte,
incentivo artístico, intervenção urbana,
oficina, palestra, performance e visita
mediada à exposição.

AÇÕES PREVISTAS

SESC CONFLUÊNCIAS: ARTE EM
INTERCÂMBIO (ARTES VISUAIS)
O Projeto Sesc Confluências atua estimulando
a pesquisa, prática e difusão nas Artes Visuais
como uma incubadora para o desenvolvimento de
propostas que impulsionem novos fluxos poéticogeográficos para a linguagem no Brasil.
Período: janeiro a dezembro.
Local: Arte Sesc.

ARTE SESC - CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS
Circulação nacional de obras de arte brasileira contemporânea,
dividida em diferentes recortes expositivos, acompanhados de cadernos
educativos e catálogos, para o desenvolvimento de programações em
arte-educação que atendam diferentes públicos: professores, estudantes,
artistas e comerciários/comunidade.
Promove a circulação de exposições com obras originais de artistas
contemporâneos em diversas regiões, possibilitando que os mais
variados públicos tenham acesso a essa produção artística e participem
de ações em arte-educação.
Período: janeiro a dezembro.
Local: no Arte Sesc e Unidade Operacional Sesc Niterói.
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MOSTRA RIO DE ARTES VISUAIS

ESPAÇO SESC PENSAMENTO

Esta mostra visa reafirmar o papel do Regional
como um dos principais agentes de difusão
das artes visuais no Rio de Janeiro, contribuindo
deste modo para a ampliação da discussão, da
reflexão e do fazer artístico.

Um espaço dedicado à discussão e reflexão sobre
diversos conceitos das Ciências Humanas: filosofia,
história, direito, antropologia cultural, promovendo
encontros que ofereçam possibilidades de reflexão
do público em geral. Uma oportunidade de criar no
Regional um espaço articulado entre produção de
conhecimento, formação e difusão, promovendo trocas
entre os saberes, dados, informações e pesquisas bem
como as temáticas transversais e emergentes envolvendo
diversas questões temáticas das ciências humanas.

Deste modo, impulsionar processos de
transformação social, por meio de ações
socioeducativas, que visem o desenvolvimento do
senso crítico e estético na área de artes visuais.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Copacabana, Sesc Madureira, Sesc
Quitandinha e Sesc Ramos.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Copacabana,
Sesc Teresópolis e Sesc Tijuca.
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4.3.3 MÚSICA

Consiste em ações destinadas à criação, produção, difusão,
uso e preservação da música em seus diversos gêneros e
estilos, visando o desenvolvimento de plateias, artistas,
produtores e o público em geral.
Compreende as realizações: apresentação, curso, debate,
desenvolvimento de experimentações, exposição, incentivo
artístico, intervenção urbana, oficina e palestra.
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AÇÕES PREVISTAS

SONORA BRASIL

SESC NOVA MÚSICA CONVIDA

O Sonora Brasil é um projeto temático que tem como finalidade
divulgar expressões musicais pouco difundidas e identificadas
com o desenvolvimento histórico da música no Brasil. O tema
da presente edição é a música dos povos originários do Brasil e
conta com sete grupos.

O Projeto Nova Música Convida é uma série
musical que tem como objetivo a valorização
dos novos artistas, com a produção musical
vinculada às novas poéticas que contribuem
para o desenvolvimento da música e se
caracterizam pela diversidade poética e
vínculos com a cena cultural independente
da música contemporânea e com
alinhamento às práticas de desenvolvimento
de inovadoras formas do fazer artístico.

O Projeto Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre
a produção e sobre os mecanismos de difusão da música no
país, incentivando novas práticas e novos hábitos de apreciação
musical, promovendo apresentacões de caráter essencialmente
acústico, que valorizam a autenticidade sonora das obras e de
seus intérpretes.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Copacabana e Sesc
Tijuca.
SÉRIE CONCERTOS SESC PARTITURAS
Este projeto é uma biblioteca virtual composta por partituras
digitais de compositores brasileiros de várias gerações,
caracterizando o site como um ambiente difusor da produção
musical brasileira em sua ampla diversidade. A Série Concertos
SESC Partituras promove o acesso do público às obras do site
através apresentacões ao vivo. Este projeto tem por finalidade
a manutenção do site, incluindo divulgação e ampliação do
acervo através da pesquisa e editoração de novas partituras.
A proposta do projeto visa difundir a música brasileira de
concerto, também chamada clássica ou erudita, que tem
como principal característica a notação musical cumprindo um
papel fundamental não somente na execução, mas também na
criação e difusão. Ampliação das possibilidades experiênciais
e proporcionar novas oportunidades de conhecimento, estímulo
e de criação, valorizando as inúmeras vertentes estéticas e a
reflexão sobre experiência artística musical.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Madureira e Sesc
Tijuca.

Realizar apresentacões artísticas com
diferentes artistas e grupos que representam
diversidades de gêneros e estilos musicais. A
seleção será balizada por conceitos criados
em curadoria, que atenderá às questões de
tendências estéticas e linhas de pesquisa,
e à presença da música experimental com
conteúdos que sugerem o alargamento das
formas de fazer artístico.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Copacabana e Sesc Tijuca
RAPJAZZ
Realização de apresentações musicais
onde a estética do RAP é o fio condutor
para encontros e apresentações de artistas
e bandas com diversidade e referências
sonoras plurais, assim como discursos
estéticos balizados pela pesquisa e
experimentação com vista à reflexão do
gênero musical, a partir de obras que
projetam o alargamento da linguagem,
inseridos em recortes históricos, geográficos
e sociais.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Copacabana, Sesc Niterói, Sesc Ramos e
Sesc Tijuca.
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ORQUESTRA JOVEM SESC

SESC MÍDIA JOVEM

Este projeto oferece educação musical voltada ao aprendizado, ao estímulo
e à valorização da linguagem artística musical compreendendo a formação
e o desenvolvimento de uma Orquestra de Cordas. Os alunos participantes
são inseridos em atividades didático-musicais e passam por aulas práticas de
instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), percepção
musical e prática de conjunto.

Implantação de rádio visual web em três
Unidades com programação coordenada
por grupos de jovens envolvendo os cinco
programas institucionais.

Sua realização contribui para inserção social e para as práticas criativas e
artísticas, de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, estudantes de escolas
públicas, preferencialmente com renda familiar de até três salários mínimos, perfil
socioeconômico enquadrado no Programa de Comprometimento e Gratuidade,
o PCG e dependentes dos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Quitandinha.
MOSTRA DE MÚSICA
A Rede Sesc de Mostras de Música é um projeto que visa incentivar e divulgar
a música autoral produzida no país, dando oportunidade aos talentos ainda
não divulgados nos grandes meios de comunicação e cumprindo um papel
importante no cenário musical de cada estado/região. Sua realização contribui
para a inserção do Sesc na produção musical possibilitando o mapeamento de
artistas de diversos estilos e gêneros musicais.
Estimular e divulgar a música autoral produzida no Brasil possibilitando o
fortalecimento da cadeia produtiva da música no país. Concentrando no
trabalho autoral de jovens e novos autores, com critérios de representatividade,
qualidade artística, viabilidade técnica e histórico do grupo. A Mostra
compreende apresentações musicais e ações formativas.
A realização de cada Mostra prevê apresentações com os artistas selecionados,
oferta de cursos e oficinas voltados para a qualificação de músicos e estudantes
de música, apresentações didáticas em escolas públicas com vistas à formação
de plateia e produções de registros fonográficos e audiovisuais.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Engenho de Dentro, Sesc Niterói,
Sesc Nova Friburgo, Sesc Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo, Sesc
São João de Meriti e Sesc Teresópolis.
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Ampliar os canais de comunicação entre o Sesc
RJ e a comunidade, aproximando os jovens com
compromissos regulares, sendo protagonistas
para desenvolver uma programação cultural
digital.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Niterói, Sesc Ramos e Sesc Teresópolis.
POR DENTRO DA MÚSICA
Série de debates com profissionais da música:
curadores, produtores, artistas, gravadoras,
objetivando formar e informar nossos técnicos
e público interessados sobre os vários aspectos
da elaboração à produção de ações culturais
focadas na linguagem musical. Formar e ampliar
o conhecimento sobre as cadeias da criação,
produção e elaboração de atividades culturais
musicais para profissionais da área, amadores e
público interessado.
Período: março a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo,
Sesc São João de Meriti e Sesc Três Rios.

SOM DO SESC
Projeto realizado às terças-feiras, à noite, apresentando shows de música com
diversidade de estilos e artistas autorais, sistematizar uma agenda musical e criar
fidelidade do comerciário e do público em geral, oferecendo uma programação
com curadoria elaborada, focando nos artistas do Estado do Rio de Janeiro,
pontualmente recebendo artistas de outras praças.
Período: março a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Ginástico.
SANFONEIROS DA SERRA
É uma série musical que tem como finalidade a valorização dos novos artistas com
a produção vinculada à sanfona que contribuíram para o desenvolvimento do
gênero, e se caracteriza pela diversidade poética e vínculos com a cena cultural
da música contemporânea e com o alinhamento às práticas de desenvolvimento
de inovadoras formas do fazer artístico inspirados na música tradicional.
Realizar uma mostra com instrumentistas que têm a referência à sanfona como
baliza para as criações artísticas, concentrando um repertório com música para
dançar a partir de diversas formações, incluindo o compacto trio, realizar a série
de concertos, obedecendo as temáticas e conceitos envolvendo o destaque para
a sanfona.
Período: junho a agosto.
Local: na Unidade Operacional Sesc Teresópolis.
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4.3.4 LITERATURA
Consiste em ações de incentivo à
produção, acesso, uso e preservação
da obra literária. Considera-se aqui a
literatura e o discurso verbal que se
diferencia pela elaboração estética da
palavra. Pode-se concretizar nos diversos
gêneros e suportes, manifestando-se por
meio da escrita e da oralidade.
Compreende as realizações de:
apresentação, curso, debate, exposição,
desenvolvimento de experimentações,
incentivo artístico, intervenção urbana,
mediação, oficina e palestra.
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AÇÕES PREVISTAS

A PALAVRA LÍQUIDA

FALA AUTOR!

Projeto de literatura que propõe uma interface
com diferentes linguagens artísticas - artes visuais,
cênicas, audiovisual e música - abordando
a tendência híbrida da palavra no mundo
contemporâneo. A intenção é provocar uma
reflexão sobre as novas práticas textuais que estão
transformando a noção de autoria, de leitura e de
escrita no mundo, a partir de temáticas relevantes
na cultura brasileira, garantindo a democratização
do bem cultural, com ênfase nas atividades da
linguagem literária, promovendo a ampliação de
público e estimular o interesse pela linguagem
literária das diferentes plateias, buscando integrar
as múltiplas linguagens artísticas do programa.

O Fala Autor! é um projeto literário de incentivo à leitura que
prima no seu desenvolvimento pela qualidade e excelência. Visa
contribuir para a formação de leitores críticos e conscientes.

Período: janeiro a outubro.
Local: na Unidade Operacional Sesc São
Gonçalo.

SEMANA LITERÁRIA

ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE LEITURAS
É um projeto atuante em todas as regiões do
país que estimula a formação de leitores e a
divulgação de novos autores. Ainda valoriza
obras e escritores brasileiros e as novas formas
de produção e uso literário. Com um circuito
de autores e outro de apresentação que
privilegia uma oralidade, pretende-se que várias
possibilidades de manifestações literárias sejam
contempladas. Como ação de complemento
formativo, e também um circuito voltado para uma
reflexão e uma criação literária.
Ao prever um circuito literário e de exposições, e,
ao mesmo tempo, uma revista literária, pretendemos
que todas as manifestações do campo literário
sejam atendidas e levadas tanto para alunos de
escolas públicas e privadas, como para um público
mais especializado, com o objetivo de incrementar
a formação de leitores e de uso literário.
Período: abril a novembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.

As atividades culturais são valorizadas pela instituição, pois
contribuem para a melhoria do nível intelectual dos indivíduos e
também para o fortalecimento da cidadania.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc
Campos, Sesc Copacabana, Sesc Duque de Caxias, Sesc
Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova
Iguaçu, Sesc Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc São João de
Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.

Projeto literário realizado na Semana do Livro Infantil que oferece
diversas atividades literárias, buscando ações estratégicas em todo
Estado do Rio de Janeiro: as Unidades realizam simultaneamente
Pontos de Leituras, Encontros Literários, Experimentações,
Apresentações Artísticas e Atividades Formativas.
Período: abril a agosto.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc
Copacabana, Sesc Niterói, Sesc Nova Iguaçu, Sesc São
Gonçalo, Sesc São João de Meriti, Tijuca e Sesc Três Rios.
FESTAS LITERÁRIAS
É um projeto que prevê a realização de Festas Literárias, dentro
ou fora das Unidades Operacionais, em parceria com projetos
externos, como: Flip, Flup e Flir. As atividades propostas terão
como linguagem norteadora a área de literatura. Incentivar
a leitura e o pensamento crítico, através do debate, abrindo
espaço para os novos escritores, editoras e livrarias, com ações
de qualidade e envolventes e promover toda a cadeia produtiva
do livro, fortalecendo o papel do Sesc para toda a comunidade.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Barra Mansa.
Ações integradas: Saúde (Saúde Bucal) e Lazer (Turismo
Social).
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4.3.5 AUDIOVISUAL
Consiste em ações destinadas
à criação, difusão, uso e
preservação de conteúdos
audiovisuais.

É considerada obra audiovisual
aquela que, pela combinação
de imagens e sons, gera
significados por meio da
impressão da imagem em
movimento, independentemente
da tecnologia utilizada. Pode ser
de diversos gêneros e categorias
de classificação como: curtametragem, média-metragem,
longa-metragem, animação,
videominuto,
videoclipe,
documentário, ficção, videoarte,
videodança, entre outros.
Compreende as seguintes realizações:
curso, debate, desenvolvimento
de experimentações, exibição,
exposição, incentivo artístico,
intervenção urbana, oficina e
palestra.

82

AÇÕES PREVISTAS
CINEMA EXPANDIDO
Realização de programações que utilizam o audiovisual como
plataforma para a experimentação estética, dando origem a
projetos híbridos que repensam a sala escura com espectadores
sentados em poltronas como única forma de uso cinematográfico,
ampliando o repertório artístico e cultural dos espectadores,
oferecendo a eles novas formas de construção do discurso e do
formato audiovisual.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc
Copacabana, Sesc Duque de Caxias, Sesc Madureira, Sesc
Nova Iguaçu, Sesc São Gonçalo e Sesc Tijuca.
CINESESC 2020
O Projeto CineSesc consiste na aquisição de direitos de exibição
pública de 40 filmes de longa-metragem por um período de dois
anos, com a finalidade de garantir que os DDRR participantes
consigam desenvolver uma grade de programação sistemática
e regular.
Deste modo, contribuir para a implementação da programação
de cinema nas Unidades Operacionais e para o fortalecimento
da autonomia programática para formação de público. Incentivar
o estabelecimento de debates, cursos, palestras voltadas para
os diversos tipos de públicos, tendo como ponto de partida os
filmes passíveis de exibição.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Campos, Sesc
Copacabana, Sesc Ginástico e Sesc Niterói.

CIRCUITO DE PRÉ-ESTREIAS CINESESC

MOSTRAS AUDIOVISUAIS

Implementação de um circuito de difusão de filmes nacionais
que, aliado às distribuidoras independentes, atue para dar
visibilidade ao lançamento de obras de grande qualidade
estética e artística, mas que, por razões de mercado, são
lançadas em um circuito restrito, sendo pouco acessíveis ao
grande público.

Realização de Mostras Audiovisuais que apresentam uma
programação qualificada reunindo, sob um mesmo recorte
curatorial, a exibição de filmes e a realização de atividades
formativas. Tal ação oferece ao público a possibilidade
de ampliar sua experiência de uso e conhecimento na
linguagem.

O projeto tem como objetivo impulsionar a linguagem
audiovisual nas Unidades Operacionais Sesc RJ e estimular o
interesse do público pela programação através da exibição de
filmes nacionais inéditos, oferecendo ao público a oportunidade
de entrar em contato com obras de grande relevância. Ainda
difundir um panorama da recente produção audiovisual brasileira
proporcionando ao público a chance de debater o filme com
seus realizadores: diretores, atores e produtores, ampliando
assim seu repertório e imaginário audiovisual.

As Mostras Audiovisuais têm como objetivo diversificar
o imaginário audiovisual do público, oferecendo uma
programação qualificada que reúna sobre um mesmo
recorte curatorial, a exibição de filmes e a realização de
debates, palestras e oficinas, propiciando o encontro entre
realizadores, pesquisadores e público, e promovendo o
intercâmbio e a troca de conhecimento.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc
Madureira e Sesc Ramos.
MOSTRA SESC DE CINEMA 2020
Seleção de filmes nacionais contemporâneos que não tenham
sido exibidos no mercado de cinema e/ou TV, considerandose a escolha, independente da sua duração, para compor
os Panoramas Brasil, Estadual e Infanto-juvenil em formato de
Mostra. Os selecionados serão exibidos em todos os estados
num único período, logo após o evento de lançamento no início
de novembro, em Paraty. A seleção das obras será feita com a
colaboração das comissões estaduais e regionais, propiciando
à clientela do Sesc e ao público em geral, o acesso à produção
artística audiovisual de todos os estados brasileiros. Promover
uma aproximação positiva dos jovens artistas com o Sesc.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc
Madureira, Sesc Niterói e Sesc Santa Luzia.

Difundir a cinematografia independente, oferecendo ao
público uma programação de qualidade e esteticamente
diferenciada da que é oferecida no circuito comercial de
exibição, atendendo a populações que, econômica ou
geograficamente, não possuem acesso aos bens culturais,
em especial aos produtos audiovisuais e às salas de cinema.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Copacabana,
Sesc Duque de Caxias, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc
Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc
Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo, Sesc São
João de Meriti, Sesc Teresópolis e Sesc Tijuca.
SESC ARGUMENTA
Destina-se a autores e roteiristas e tem como objetivo
selecionar e qualificar argumentos de longas- metragens
de ficção. Sesc Argumenta é um projeto que contribui com
a cadeia produtiva audiovisual, oferecendo aos autores
selecionados a possibilidade de uma reflexão orientada
sobre os projetos propostos, de forma a qualificá-los e
desenvolvê-los, facilitando sua penetração no mercado
cinematográfico.
O projeto promoverá o intercâmbio de ideias e conhecimentos
a respeito de técnicas de roteiro e dramaturgia, contribuindo
para o desencadeamento de processos criativos e para
a qualificação dos profissionais do setor, retomando o
protagonismo do Sesc RJ em projetos de grande visibilidade
no mercado cinematográfico.
Período: junho a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Nogueira.
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4.3.6 BIBLIOTECA

Consiste em ações destinadas ao
acesso a recursos de informações
em qualquer meio ou suporte,
físico ou digital, através de
produtos e serviços de natureza
biblioteconômica, visando apoiar
pesquisas, incentivar a leitura e a
multiplicação dos saberes.
Compreende ainda as realizações
de captação e difusão de livros,
consulta, empréstimo, oficina e
pesquisa documentária.

AÇÕES PREVISTAS

BIBLIOSESC | PRÉ-PROGRAMA DN
Desde 2005, o BiblioSesc atua como um serviço de biblioteca itinerante, composto por unidades móveis instaladas
em caminhões-baú com carroceria adaptada, que percorrem um roteiro de localidades pre-definidas, com o objetivo
primordial de formar leitores. O atendimento oferecido ao público é totalmente gratuito.
Será realizado na região metropolitana e nas cidades do interior do Estado, possibilitando ao público em geral
acesso ao livro.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Móveis do Sesc.
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4.4 LAZER
O Programa Lazer busca atuar como
agente de inclusão, contribuindo para a
transformação social através do esporte,
recreação e turismo social. A ideia é
incentivar e interagir por meio de ações
educativas e inovadoras voltadas para o
desenvolvimento integral do ser humano.
O objetivo é ser reconhecido pelo
trabalhador do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Rio de Janeiro
como a principal referência na promoção
de experiências de esporte, recreação
e turismo social para a melhoria da
qualidade de vida.
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4.4.1 DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO

Desenvolver e dar oportunidade
de participação em atividades de
desenvolvimento físico-esportivo
de qualidade, utilizando a
competição como uma ferramenta
pedagógica, estimulando a
criação de hábitos de vida
saudáveis e com objetivo de
melhoria da qualidade de vida.

Em 2020, buscaremos aprimorar a metodologia
aplicada nas aulas esportivas sistemáticas, com
ênfase na iniciação esportiva, em conjunto
com os professores e analistas das unidades,
promovendo capacitações pertinentes ao
programa, visitas técnicas e avaliações conjuntas.
Toda a programação de Esporte tem um caráter
educativo, inclusivo e intergeracional com relação
aos participantes, levando-se em consideração a
segurança e desenvolvimento dos mesmos.

AÇÕES PREVISTAS
AVALIAÇÃO FUNCIONAL
Conjunto de procedimentos para diagnosticar a aptidão
física do indivíduo, tendo como objetivo final a orientação
e prescrição adequada, segura e personalizada da
prática físico-esportiva.
Acompanhamento do desenvolvimento físico dos
nossos alunos, identificando características individuais
e necessidades para promover um melhor atendimento
e o cuidado constante com a saúde, proporcionando a
melhoria da qualidade de vida.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Campos, Sesc
Copacabana, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho
de Dentro, Sesc Ginástico, Sesc Madureira, Sesc
Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São
Gonçalo, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis,
Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
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COPA SESC DE FUTSAL

EXERCÍCIO SISTEMÁTICO DE GINÁSTICA

É uma atividade física e competição saudável entre as
empresas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de
todo o Estado do Rio de Janeiro, buscando a integração
entre as equipes, a melhora do condicionamento físico,
a manutenção da cultura esportiva e uma ferramenta
para estreitar os laços entre os trabalhadores. A ideia é
perpetuar esta competição estadual de Futsal que envolve
diversas empresas do comércio e consequentemente
comerciários de todo o Estado com o intuito de expandir
o atendimento, integrar os participantes, oferecer uma
competição de alto nível e divulgar o nome Sesc RJ entre
as empresas do Estado.

Consiste em rotinas de exercícios corporais, realizados
em grupo, visando o desenvolvimento da aptidão física
relacionada à saude, ao desenvolvimento de habilidades
motoras e ao domínio corporal (como alongamento,
hidroginástica, ginástica localizada, aeróbica, step, jump,
treinamento funcional, treinamento suspenso, mat pilates,
ginástica infantil, educação psicomotora, entre outros) ou
o equilíbrio biopsicológico, como yoga.

Período: agosto a outubro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Ramos, Sesc
São Gonçalo, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três
Rios.
Ações integradas: Saúde (Nutrição).
TORNEIOS E FESTIVAIS ESPORTIVOS
Reúne, em desafio, em caráter formal ou informal,
equipes de esportes coletivos ou praticantes de esportes
individuais, a fim de se estabelecer um vencedor e, se
for de interesse, um ranking. É voltado para dois tipos de
público: os praticantes e a plateia.
Realizados nas diferentes modalidades esportivas,
formais e não formais, com adaptacões de regras e
sistemas de disputa, a fim de promover a participação
de públicos diversos de caráter competitivo, os festivais,
torneios e campeonatos valorizam os princípios
educativos do esporte, como o respeito às regras e aos
outros. Possibilitam a socialização, o acesso ao lazer e
a atividade fisica dos trabalhadores das empresas de
Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus familiares.

Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
DESPORTO EM GERAL CURSOS
Consiste no processo ensino-aprendizagem de esporte
objetivando dotar os participantes das habilidades
técnicas e táticas, psíquicas e cognitivas, com oferta
sistemática de diversas modalidades esportivas e
atividades físicas para crianças, jovens, adultos e idosos,
como forma de lazer para uma vida mais saudável. As
atividades têm foco no Esporte Participativo, estimulando
a prática e difusão das modalidades esportivas como
também busca dar oportunidade de acesso àquelas
modalidades pouco conhecidas e/ou praticadas no
cenário local. Os esportes geralmente oferecidos são:
futebol, voleibol, basquetebol, handebol, entre outros.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho
de Dentro, Sesc Madureira, Sesc Niterói, Sesc
Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova Iguaçu,
Sesc Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo,
Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis e Sesc
Tijuca.
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EMPRESA EM MOVIMENTO
A proposta visa prioritariamente oferecer demonstração
das atividades desenvolvidas dentro das unidades para os
comerciários em seus locais de trabalho, promovendo ações
visando a melhoria da qualidade de vida, e consequentemente
do rendimento do funcionário em seu ambiente de trabalho.
Promover ações esportivas de forma criativa e inovadora, para
colaboradores das empresas na área de atuação da unidade,
através de ações esportivas de forma lúdica e recreativa inseridas
na grade dos cursos de Desenvolvimento Físico-Esportivo.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc
Campos, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de Dentro,
Sesc Madureira, Sesc Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc Santa
Luzia, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis e Sesc Tijuca.
SESC NA ESCOLA
Oferecer modalidades esportivas para os estudantes da
rede pública de ensino, além de contribuir na construção da
autoestima, do bem-estar físico, psíquico e social e propiciar o
aperfeiçoamento de valores morais e sociais dos participantes.
São ações que reforçam o caráter educativo das práticas físicoesportivas desenvolvidas pelo Sesc RJ, despertando o interesse
pela prática de uma nova atividade desportiva, propiciando
o desenvolvimento de suas potencialidades e aumentando a
autoestima, qualidade de vida e socialização. Também capacitar os
professores de educação física da rede pública de ensino visando
a continuidade do processo de ensino e a prática da modalidade.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc
Duque de Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc Madureira,
Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc Nova
Iguaçu, Sesc Quitandinha, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc
São Gonçalo, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc
Tijuca e Sesc Três Rios.
Ações integradas: Cultura (Artes Visuais e Literatura).

CONGRESSO SESC DE LAZER
Promover um encontro com grandes nomes
que trabalham e estudam o lazer como um
todo, criando um local de reflexão e troca
de experiências que seja útil a gestores,
professores e estudantes, contribuindo no
intercâmbio de informações e conhecimentos
entre palestrantes, profissionais, estudandes e
participantes em geral.
Formar uma conexão entre os participantes onde
os mesmos contribuirão com a importância da
opinião, na troca de experiências, da dúvida, do
pensamento crítico e do respeito pelas ideias.
Capacitar profissionais e estudantes, fortalecendo
a imagem da instituição como incentivadora de
ideias e boas práticas em lazer.
Período: novembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Alpina,
Sesc Santa Luzia e Sesc Teresópolis.
CIRCUITO SESC DE CORRIDAS
Alia o incentivo à prática de atividades físicas
e, ao mesmo tempo, uma competição saudável
entre comerciários e demais corredores da
cidade, buscando a integração, a melhora do
condicionamento físico e a manutenção do
hábito da prática esportiva. Além de ser uma
ferramenta para estreitar os laços entre o Sesc RJ
e seus parceiros. Ainda tem como intuito auxiliar a
popularização e democratização do esporte de
uma maneira descontraída e prazerosa.
Atender o público preferencial com a realização
de uma corrida de rua de elevada qualidade
técnica, incentivando a prática de atividades
físicas, estimulando o esporte como meio de
socialização e integração, numa ação de
afirmação e divulgação institucional.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra
Mansa, Sesc Campos, Sesc Copacabana, Sesc
Niterói, Sesc Nova Iguaçu e Sesc São João de
Meriti.
Ações integradas: Saúde (Nutrição, Saúde
Bucal) e Cultura (Artes Cênicas, Biblioteca,
Música).
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JOGOS ESTUDANTIS DO SESC

DIA DO DESAFIO

Competição esportiva entre escolas das redes municipais,
particulares e estaduais, organizadas pelas Unidades
Operacionais, visando promover o acesso ao público em idade
escolar, a um evento esportivo, que pode proporcionar momentos
enriquecedores através de troca de experiências, vivências
esportivas de cooperação, socialização, respeito e cidadania.

É o dia mundial de promoção da saúde e bemestar e tem como objetivo quebrar a rotina
sedentária e estimular a população a práticar
qualquer atividade fisica por, pelo menos, 15
minutos consecutivos. Pessoas de todas as idades
se envolvem em diversas atividades em locais
públicos, clubes, empresas entre outros, com o
objetivo de promover uma competição amigável
entre duas ou três cidades de mesmo porte, em prol
de uma população mais ativa. O evento acontece
na última quarta-feira do mês de maio.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Campos, Sesc Nova
Iguaçu, Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca
e Sesc Três Rios.
Ações integradas: Saúde (Nutrição).
EVENTOS FÍSICO-ESPORTIVOS
Ação que visa despertar nas pessoas o interesse pela prática
de atividades desportivas, propiciando o desenvolvimento de
suas potencialidades e aumentando a autoestima, qualidade
de vida e socialização, oferecendo acesso a uma modalidade
esportiva de baixa popularidade e difícil acesso no Estado do
Rio de Janeiro. Desenvolver e popularizar modalidades esportivas
pouco difundidas, com apresentações esportivas, oficinas, aulas
especiais e palestras.

Período: maio.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Saúde (Educação em
Saúde, Nutrição, Saúde Bucal) e Assistência
(Desenvolvimento Comunitário e Trabalho Social
com Grupos).

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Alpina, Sesc Duque
de Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc Madureira, Sesc
Niterói, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Quitandinha, Sesc Ramos,
Sesc Santa Luzia, Sesc São Gonçalo, Sesc São João de Meriti,
Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.
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4.4.2 RECREAÇÃO
Esta área é voltada para desenvolver e dar
oportunidade de participar de atividades e serviços
de recreação de qualidade, visando contribuir para
formar hábitos e valores positivos, elevar o nível crítico
e de exigência da clientela, que vise o desenvolvimento
humano e social e, consequentemente, a melhoria da
qualidade de vida promovendo momentos de interação
social, relaxamento físico e mental e novas vivências
e aprendizados de forma lúdica e motivadora.
A programação de recreação tem um caráter
educativo, inclusivo e intergeracional com relação aos
participantes, levando-se em consideração a segurança.
As atividades devem ser realizadas para e pelo lazer,
estimulando a prática autônoma e consciente.
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AÇÕES PREVISTAS
COLÔNIA DE FÉRIAS

ARRAIÁ SESC

Atividades lúdicas e educativas para crianças entre 6
e 12 anos, norteadas por uma temática educativa em
busca de uma ocupação informativa, saudável e divertida
do tempo livre proporcionado pelo recesso escolar.

As tradicionais festas juninas mantêm o seu conteúdo cultural
passado de geração em geração e oferece uma oportunidade
de lazer para todas as idades unindo brincadeiras, dança e
música.

Oferta de lazer educativa e recreativa para crianças e
pré-adolescentes vivenciarem experiências valiosas no
período de recesso escolar.

A programação das festas tem como premissa a diversidade
de ações típicas, como apresentacões de grupos musicais, trios
de forró, repentistas, oficinas e brincadeiras temáticas, brindes,
acões de sustentabilidade, comidas e bebidas, quadrilhas
variadas entre outras.

Oferecer através de informações lúdicas relevantes
para o público de crianças e, por consequência, seus
pais com Ações Integradas de diversas áreas para que
as atividades tenham conteúdo de maior relevância e
amplitude de interesses.

O objetivo é propiciar momentos de lazer, descontração
e valorização da história e manifestação cultural brasileira,
mantendo viva a cultura festiva das festas juninas.

Período: janeiro e julho.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Educação (Educação
Complementar, Educação em Ciências e
Humanidades), Saúde (Educação em Saúde, Nutrição,
Saúde Bucal), Cultura (Artes Cênicas, Artes Visuais,
Audiovisual, Biblioteca, Literatura, Música) e Assistência
(Trabalho Social com Grupos).

Período: junho.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Educação (Cursos de Valorização
Social, Educação Complementar, Educação em Ciências
e Humanidades), Saúde (Educação em Saúde, Nutrição,
Saúde Bucal), Cultura (Artes Cênicas, Artes Visuais, Biblioteca,
Literatura, Música), Assistência (Desenvolvimento Comunitário,
Trabalho Social com Grupos).

DATAS TEMÁTICAS

CICLO SESC

Realização que pontua um acontecimento, uma tradição,
um tema religioso, uma estação do ano, como exemplo
as festas juninas, apresentando duração variada e
podendo ser multidisciplinar.

Passeio ciclístico pelos pontos importantes das cidades,
reconhecidos como integrantes de seu patrimônio histórico e
cultural, promove a integração de todas as idades e gêneros.
Estimula a atividade fisica através do ciclismo, o lazer ativo e
consciente sobre a utilização das bicicletas como meio de
transporte alternativo. Oportunizar vivências de lazer e educação
ambiental através da prática do ciclismo.

Celebrar datas do calendário brasileiro e educar
através do lazer sobre alguma temática importante
para a melhoria da qualidade de vida e ampliação de
possibilidades. Atrair e fidelizar o público frequentador
das Unidades.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Educação (Cursos de Valorização
Social, Educação em Ciências e Humanidades),
Saúde (Educação em Saúde, Nutrição, Saúde Bucal),
Cultura (Artes Cênicas, Biblioteca, Literatura, Música),
Assistência (Trabalho Social com Grupos).

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc
Nogueira e Sesc Nova Friburgo.
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BRINQUEDOTECA

FREQUÊNCIA A PARQUE AQUÁTICO

A Brinquedoteca se constitui como um espaco de
brincar e, para a Atividade de Recreação, também,
uma forma de oportunizar vivências de lazer
ao público infantil, preferencialmente a primeira
infância. Valoriza o brincar como parte de uma vida
saudável, estimulando o dimensão lúdica por meio
de jogos, brinquedos e brincadeiras. Visa favorecer
o desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-afetivo
de criancas de 0 a 6 anos, ampliando a atuação
do Sesc voltada especificamente para o público
da primeira infância, visando o aperfeiçoamento
multidisciplinar de atividades que favoreçam o
desenvolvimento das inteligências múltiplas, da
psicomotricidade e dos jogos cooperativos.

Utilização da piscina e do banho de sol, por meio de
vivências espontâneas ou práticas lúdicas dirigidas,
com atividades recreativas nas piscinas das Unidades
Operacionais.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Campos e Madureira.

É um projeto que consiste em proporcionar um momento de
lazer através da dança, liberdade de expressão, socialização
entre pessoas com interesses em comum no bem-estar e no
entretenimento, buscando o incentivo e a participação do
público jovem num evento multicultural. Esta programação
também servirá como meio de divulgação para novos alunos
e retenção dos alunos das aulas de Dança de Salão.

ESPAÇO JOGO
Prática de jogos de mesa: sinuca, bilhar, snooker,
toto, pingue-pongue, aero hoquey, carteado,
futebol de botão e demais tipos de jogos,
tabuleiros, eletrônicos, virtuais, cards que integrem
o ambiente dos salões de jogos.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc RJ.
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Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Alpina, Sesc
Parque Radical, Sesc Campos, Sesc Madureira, Sesc
Niterói, Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo, Sesc
Nova Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc São Gonçalo, Sesc
São João de Meriti, Sesc Teresópolis, Sesc Tijuca e
Sesc Três Rios.
MOMENTO PARA DANÇAR

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Alpina, Sesc
Barra Mansa, Sesc Campos, Sesc Copacabana, Sesc
Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc Nova
Friburgo, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Quitandinha, Sesc
Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São Gonçalo, Sesc São
João de Meriti, Sesc Teresópolis e Sesc Três Rios.

MOVE BRASIL

SESC VERÃO

É uma iniciativa do Regional a fim de articular a sociedade civil
e o poder público em prol do esporte e da atividade física para
todos. Mesmo com tantos eventos esportivos acontecendo em
nosso país, muito incentivo à prática exercícios, e mesmo assim
o índice de obesidade é crescente no Brasil. Tal evento visa
conscientizar as pessoas de que, assim como o lazer, o esporte
é um direito fundamental de todos e que o ser humano é um
agente em movimento.

Uma ação integrada que promove atividades esportivas,
recreativas, culturais, de saude e de lazer, como meio de
incentivo e conscientização da preservação integral da
saúde e bem-estar físico, mental e emocional. Além de
celebrar a chegada do verão, o projeto é estratégico
e institucional e da visibilidade às ações desenvolvidas
contribuindo para o posicionamento da marca Sesc
como promotora de atividades culturais e de lazer e sua
intenção educativa.

Período: setembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Engenho de Dentro,
Sesc Madureira, Sesc Nova Friburgo e Sesc Teresópolis.
Ações integradas: Saúde (Educação em Saúde).
SESC RECREAÇÃO
Oferecer vivências recreativas, onde os indivíduos sejam
estimulados a conhecerem novos formatos, novos olhares,
conhecendo a si mesmo e seu entorno. Experiências fora
do padrão atual que ofereçam novas oportunidades e
conhecimentos. Que o momento de lazer já comumente
procurado seja valorizado e estimulado, com vista ao bem-estar
e aquisição de novos conhecimentos. Fazer dessa vivência, um
momento de interação positiva entre os presentes, que estimule
hábitos de vida mais saudáveis. São oferecidas ações para
todos as idades, atendendo à família comerciária.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.

Desenvolver uma programação plural onde se possa
atender as diferentes necessidades da população,
democratizando as ações, ou seja, levar oportunidades
de acesso para as várias linguagens e tecnologias
disponiveis, com ações e informações de relevância
para a população que estimulem reflexão, fantasias,
entretenimento, recreação e desenvolvimento físico.
Período: janeiro a junho.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Educação (Cursos de Valorização
Social, Educação Complementar, Educação
em Ciências e Humanidades), Saúde (Cuidado
Terapêutico, Educação em Saúde, Nutrição,
Saúde Bucal), Cultura (Artes Cênicas, Artes Visuais,
Audiovisual, Biblioteca, Literatura, Música), Assistência
(Desenvolvimento Comunitário e Trabalho Social com
Grupos).

93

4.4.3 TURISMO SOCIAL
Abrange um conjunto
de ações que promove
estratégias inclusivas e
educativas, priorizando o
acesso do cliente, de menor
renda, a passeios, viagens
e hospedagens a lazer, com
ênfase no conhecimento
histórico, cultural, social
e ambiental dos atrativos
turísticos, conscientizando
para a preservação e a
valorização do patrimônio
cultural e natural do meio
visitado. As ações são
desenvolvidas por meio
das modalidades: Turismo
Emissivo e Turismo Receptivo.

AÇÕES PREVISTAS

EXCURSÃO
Promover viagens de lazer, incluindo pernoites, com ênfase no conhecimento
histórico, social e ambiental dos atrativos turísticos, preservando e valorizando
o patrimônio cultural e natural dos destinos visitados.
Promover o hábito de viagens de lazer, com pernoite, estimulando a
transformação dos indivíduos a partir dos seus vínculos com a cultura local.
Essas viagens buscam despertar o sentido de pertencimento ao seu estado
e país, resultando no respeito e preservação do meio em que vivem. Com
isso, o fomento da atividade turística contribui para o conhecimento de
novas culturas, hábitos e costumes, estimulando experiências genuínas,
que agregam o conhecimento dos destinos turísticos, Além do intercâmbio
cultural entre os viajantes e a comunidade local.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
PASSEIOS TURÍSTICOS
Promover passeios de um dia, sem pernoite, com ênfase no conhecimento
histórico, social e ambiental dos atrativos turísticos, preservando e
valorizando o patrimônio cultural e natural do destino visitado.
Democratizar o acesso ao produto turístico como agente de inclusão
social, oportunizando conhecimento, experiências e lazer aos clientes,
bem como o fomento da atividade turística nos destinos. Contribui
para o desenvolvimento de roteiros diversificados, potencializando o
calendário de eventos das localidades, divulgando suas vocações,
festas regionais, feiras, economia criativa, cultura, gastronomia, entre
outros, o que oferece sustentabilidade a economia local.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas Unidades Operacionais Sesc RJ.

94

CLUBE DA CAMINHADA

TOUR A PÉ

Realização de passeios turísticos em grupo
em áreas urbanas e atrativos naturais com a
integração da prática de atividades físicas por
meio de caminhadas, com níveis de dificuldades
leves e moderadas, voltadas para todas as faixas
etárias. Estimular o conhecimento histórico, cultural
e ambiental dos atrativos visitados associados
à prática de atividades físicas e a melhoria da
qualidade de vida.

O Projeto consiste no desenvolvimento de roteiros turísticos a pé,
visando a proposta de pertencimento nas localidades em torno
das Unidades. Tem como propósito fazer com que o público, por
meio de passeios lúdicos e integrados, passe a enxergar a riqueza
cultural do local que vive,e que muitas vezes não sabem que existe.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra
Mansa, Sesc Campos, Sesc Engenho de
Dentro, Sesc Nova Friburgo, Sesc Quitandinha,
Sesc Ramos, Sesc São João de Meriti e Sesc
Tijuca.
Ações integradas: Saúde (Educação em
Saúde).

TURISMO RECEPTIVO

TURISMO, HOSPITALIDADE
E INCLUSÃO - UFF
O Projeto Turismo, Hospitalidade e Inclusão foi
elaborado em parceria com a Faculdade de
Turismo e Hotelaria da UFF e a Escola Especial
Favo de Mel (Faetec - Quintino Bocaiúva). Essa
parceria foi pensada para tornar possível a criação
de um projeto de pesquisa e extensão no qual, de
forma integrada, alunos, professores e profissionais
pudessem elaborar roteiros e atividades alinhadas
com o perfil dos estudantes, jovens e adultos com
síndromes cognitivas da Favo de Mel.
É uma ação pautada na inclusão social de
PCDs de menor renda, objetivando estimular
o interesse turístico e o desenvolvimento destas
pessoas por meio de passeios turísticos e visitas
técnicas, assim como sensibilizar a sociedade e
os organizadores dos locais que serão visitados.
Além disso, visa-se expandir a execução do
projeto para as Unidades Operacionais que
trabalham com o Turismo Social.
Período: janeiro a dezembro
Local: na Unidade Operacional Sesc Niterói.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Campos, Sesc
Quitandinha e Sesc Três Rios.

Promover passeio local para clientes vindos de outros municípios
em busca de atrações turísticas de ordem recreativa, social, cultural,
ambiental e educacional que estimulem a valorização pessoal a
partir de suas vivências.
Apresentar os atrativos turísticos das regiões do Estado do Rio de
Janeiro aos hóspedes e grupos de turismo, promovendo os destinos
turísticos por meio da oferta de roteiros diversificados. Enaltecer
as belezas naturais, culturais, históricas e a gastronomia, mediante
a experiências enriquecedoras, criando lembranças memoráveis,
consolidando relacionamentos através da hospitalidade.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Alpina, Sesc Copacabana,
Sesc Nogueira, Sesc Nova Friburgo e Sesc Teresópolis.
TURISMO NA BAIXADA
Consiste em roteiros turísticos que contemplem os atrativos culturais,
ambientais e educacionais da região da Baixada Verde, no Estado
do Rio de Janeiro, a fim de contribuir para o desenvolvimento do
turismo sustentável nas dez cidades que compõem a região.
Diante de inúmeras riquezas culturais, com um vasto patrimônio
de valores naturais, culturais, históricos, econômicos, humanos e
sociais, o projeto busca promover o turismo nos dez municípios
que compõem a Baixada Verde, estimulando o desenvolvimento
sustentável e econômico na região, fortalecendo a identidade local.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque de Caxias e Sesc
São João de Meriti.
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4.5 ASSISTÊNCIA
O programa realiza suas
atividades através de uma
prática social que considera
o desenvolvimento
equitativo e a felicidade
social das pessoas como
principal finalidade
dessa área. Sua atuação
recomenda a ação social
nos territórios, atendendo
às diversas e diferentes
populações em situação de
vulnerabilidade social.
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Tem como foco o exercício pleno da cidadania e considera a
cidade um território de oportunidades. É onde diversas relações
sociais se constroem fundamentadas nos ideais do protagonismo
social, do empoderamento de sujeitos, do fortalecimento dos
diversos grupos sociais, da criação de redes de cooperação,
que atuarão no desenvolvimento local, da segurança alimentar
e nutricional e na ajuda humanitária imediata.
Sua missão é dar visibilidade aos problemas sociais, através da
elaboração de conceitos, pesquisas, diagnósticos, relatórios,
metodologias, projetos, estratégias e ações de referência que
impactem sensivelmente na atuação da própria instituição, no
desenvolvimento de pessoas e comunidades, na superação das
desigualdades sociais, na formulação de políticas públicas e na
sensibilização de diferentes parceiros e agentes sociais.
O foco desse trabalho é o desenvolvimento de um campo de
atuação voltado à promoção e à participação da clientela
preferencial do Sesc RJ. E também de moradores de favelas e
comunidades em situação de vulnerabilidade social e àqueles
com renda inferior a três salários mínimos. A finalidade é
contribuir para a inclusão e o acesso aos direitos, construindo
assim ações pautadas na escuta social e sensível das demandas
de pessoas e comunidades.

4.5.1 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Propõe um olhar qualificado a respeito
dos fenômenos sociais e urbanos nos
territórios, de forma a estabelecer um
modelo de atuação social customizado
às demandas dos envolvidos. E
considerar a coexistência do Sesc junto
às demais organizações comunitárias, e
desconstruindo o entendimento comum de
que regiões de grande vulnerabilidade
social e/ou empobrecidas não têm nada a
contribuir para o desenvolvimento local.

O fazer social dos projetos reúne uma complexa rede
de atores sociais, tensões, situações e acontecimentos
que demandam à criação de ações estratégicas e
inovadoras voltadas à superação das desigualdades nos
diferentes contextos: urbano, rural, de povos tradicionais.
Nesses territórios existem oportunidades de negócio e
investimento social, possibilidades de transformação
e empoderamento de sujeitos, desenvolvemos uma
atuação, baseada na oferta de apoio especializado
às comunidades, para a realização de ações de
fortalecimento de territórios, para o crescimento
equilibrado e o engajamento de pessoas.
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AÇÕES PREVISTAS

SESC+ SOCIAL

SESC+ JUVENTUDES

O projeto promove ações de parceria do Sesc com
diferentes territórios, desenvolvendo e articulando
os instrumentos sociais locais, com proposições
que visam contribuir para o desenvolvimento
comunitário, o fortalecimento de lideranças e o
fortalecimento de núcleos específicos, tais como
núcleos de artesãos, empreendedores, atores
sociais, mulheres, pessoas com deficiência, entre
outros.

O projeto desenvolve um conjunto de ações voltado ao
protagonismo e ao empoderamento do público adolescente e
jovem. Visa o fortalecimento das juventudes em seus territórios, sua
valorização enquanto sujeitos capazes de pensar suas próprias
histórias e promove uma reflexão a respeito da desconstrução do
entendimento comum de que nesta fase eles não são capazes
de decidir seu futuro e de fazerem boas escolhas sozinhos.
O interesse é identificar as potências e os talentos que cada
adolescente e jovem possui, transformando sonhos e ideias em
grandes ferramentas de trabalho.

O projeto oferece fóruns de discussão visando
a articulação de redes de troca e a reflexão
popular acerca de problemáticas sociais,
desigualdades, diversidade e desenvolvimento
social. As reuniões, encontros, cursos, rodas
de conversa e palestras ofertadas fomentam a
proposição de mudanças sociais inovadoras e
sensibilizam a população acerca das temáticas
abordadas.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Educação (Cursos de
Valorização Social e Educação em Ciências e
Humanidades).

São criadas estratégias que valorizam a acolhida dos
participantes, o estímulo à produção e à construção de percursos
formativos que estimulam a autonomia, o engajamento e a
participação social. As atividades desenvolvidas são voltadas
ao protagonismo juvenil, a partir de projetos e outras iniciativas
que consideram os percursos biográficos, as dificuldades, os
planos de vida e as incertezas sobre o futuro como recursos para
a criação de ações que compreendam um olhar diferenciado
sobre a realidade.
Desenvolvido em 20 Unidades Operacionais e atendendo a
diferentes municípios no Estado do Rio de Janeiro, esse projeto traz
iniciativas inovadoras e propositivas, tais como o Observatório
Sesc de Juventudes, que sugere que os jovens sejam os principais
produtores e disseminadores de conhecimento.
Outra proposta de grande relevância é a criação da Redes Tamo
Juntos (#REDETMJ) e da plataforma de Ação Social JUNTOS
(Juventude Unida nos Territórios). Na primeira, o objetivo
é fortalecer as redes de apoio aos jovens com depressão,
automutilação e à prevenção ao suicídio, dando apoio na
formação de uma rede que auxilie familiares e terapeutas no
cuidado e no acompanhamento, oferecendo ações lúdicoterapêuticas que contribuam para a superação das dificuldades
e para o fortalecimento da autoestima. Na Plataforma JUNTOS,
o objetivo é formar uma rede diversificada de atores sociais que
apoiem as ideias que os jovens apresentam para o fortalecimento
dos seus próprios territórios.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc RJ.
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SESC+ POVOS E NAÇÕES

SESC INCUBADORA

O projeto visa atuar para melhorar a qualidade de vida
de pessoas refugiadas e migrantes no Brasil, através do
acesso às programações, da construção de planos de
desenvolvimentos sociais e comunitários e da formação
de grupos.

Por meio de cursos, workshops, palestras e participação em feiras
e eventos, o Sesc Incubadora tem por objetivo a estruturação
de modelos de negócios sustentáveis (social, ambiental e
econômico), a ampliação da visibilidade a geração da renda
dos empreendedores participantes.

Tem como fio condutor a premissa de que a troca
cultural entre estrangeiros e as localidades é elemento
propulsor de desenvolvimento sociocultural. Protagonizar
a troca cultural, o multiculturalismo e a diversidade como
marco fundamental para o desenvolvimento, promove
atividades para atender às necessidades dessas
pessoas assim como articula integração, troca cultural,
o empreendedorismo e as potencialidades culturais
envolvidas.

O projeto está dividido em três blocos, trabalhando as áreas
temáticas: artes manuais, arte e cultura, gastronomia, moda e
serviços:

Serão desenvolvidas ações a partir da metodologia do
desenvolvimento comunitário, formação de redes, grupos
e eventos que visem chamar atenção para o tema do
refúgio, da troca cultural e da integração dos povos:
• Copa dos Refugiados – Evento em parceria com
instituições públicas e privadas e que visa promover
a integração entre brasileiros e refugiados através do
futebol.
• Em Casa, no Brasil - Campanha sobre refúgio
a partir de uma réplica da unidade habitacional
utilizada em campos de refugiados pelo mundo.
• Rio Refugia - Evento que celebra o Dia Internacional
do Refugiado. É composto por feira cultural,
gastronômica e muitas atividades que simbolizam as
mais diversas culturas de pessoas refugiadas no Brasil.

• O bloco (1) é composto por disciplinas teóricas e práticas,
com duração de três meses.
• O bloco (2) é composto pelo acompanhamento do aluno e
do desenvolvimento do empreendimento, com 12 meses de
duração.
• Já o bloco (3) é composto pela parte prática, incluindo a
participação em eventos, feiras e exposições, com 12 meses
de duração, ocorrendo de forma concomitante com o bloco
(2).
O processo de incubação visa acelerar a formalização e
criação de negócios, ampliando as possibilidades de geração
de renda, visibilidade e impacto social. As iniciativas estão
pautadas em conceitos de comércio justo, inovação, economia
solidária e sustentabilidade.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Niterói, Sesc Santa
Luzia, Sesc Teresópolis, Sesc Quitandinha e Sesc Nogueira.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Copacabana, Sesc Duque de Caxias, Sesc
Ginástico, Sesc Madureira, Sesc Mesa Brasil, Sesc
Ramos, Sesc Santa Luzia e Sesc Tijuca.
Ações integradas: Saúde (Educação em Saúde).
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CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO

OBSERVATÓRIO SESC DE JUVENTUDES

Espaço dedicado à realização de atividades
no contraturno com crianças e adolescentes
autistas, onde propomos uma análise
aprofundada a respeito das dificuldades sociais
apresentadas pelas famílias na busca por
diagnóstico, tratamento e informações sobre
seus direitos, assim como as dificuldades na
participação desse público em ações focadas
no desenvolvimento de sociabilidades.

O projeto propõe uma nova forma de produção de conhecimentos sobre
adolescentes e jovens através da criação, nas Unidades Operacionais
e espaços parceiros, de polos de pesquisa, análise e estudos sobre
as juventudes, seus contextos e desafios. Sua metodologia pressupõe
a construção de novas formas de escuta e observação das dinâmicas
juvenis que acolham não somente as análises acadêmicas, mas
considera também que os jovens são, antes de mais nada, protagonistas
e sujeitos de suas histórias e não objetos de estudo.

Em parceria com as Gerências de Saúde e de
Lazer, são propostos novos olhares e perspectivas
para o cuidado de crianças e adolescentes
com TEA, através da criação de metodologias
que respeitem a participação das famílias nas
atividades escolhidas e nas terapias realizadas,
respeitando as possibilidades de desenvolvimento
e integração de cada criança e adolescente
participante, e, com novas metodologias
de trabalho que considerem e valorizem as
informações do ambiente familiar e o contexto
social no qual estão inseridos tais participantes.
O propósito desse projeto é construir um espaço
de pesquisa/ação sobre os impactos dessa
metodologia, que está balizada na escuta
sensível de todos os envolvidos. Estimula as
possibilidades de inserção de terapias lúdicas
e atividades extracurriculares e à inserção
da família/ou responsáveis no planejamento
de cada etapa do projeto. Com isso, esperase alcançar a criação de um ambiente de
trabalho coletivo, baseado nos conceitos de
autonomia e de empoderamento para crianças
e adolescentes autistas e seus familiares.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Mesa
Brasil Caxias, Sesc Teresópolis e Sesc Tijuca.
Ações integradas: Lazer, Educação (Educação
em Saúde), e Saúde (Nutrição).
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Visa construir uma plataforma de pesquisa e produção de informações
que seja alimentada pelos próprios jovens, ampliando assim os canais
de escuta e as possibilidades de ação focadas nas reais demandas
desses grupos.
Versam sobre as oportunidades de realizar pesquisas, mapeamentos,
cartografias, questionários, coletas de dados e outras ações, cujo foco
seja a produção de informações e a proposição de reflexões a respeito
dos fenômenos, eventos sociais e demais questões apresentadas pelo
grupo ou vivenciadas pela sociedade. Espera-se também a publicação
dessas informações em diferentes formatos e linguagens, conforme as
dinâmicas juvenis apresentadas pelos grupos em suas ações.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Engenho de Dentro, Sesc
Mesa Brasil, Sesc Niterói, Sesc Nova Friburgo e Sesc Santa Luzia.
FESTIVAL SESC DE ECONOMIA CRIATIVA
O evento promove feira de exposição de produtos confeccionados
pelos empreendedores dos projetos Sesc+ Criativo, Sesc+ Social e Sesc
Incubadora, ofertando também oficinas práticas e palestras sobre formas
alternativas de geração de renda, inovação, atendimento ao cliente,
qualificação de produtos e serviços, entre outros.
O Festival se apresenta como uma oportunidade de divulgação dos
produtos e serviços, ampliação da visibilidade, troca de experiência
entre os participantes e networking, fortalecendo novos negócios,
grupos produtivos e empreendedores.
Período: novembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.

SEMINÁRIO DE COOPERATIVISMO POPULAR
MARÇO DELAS
O Dia Internacional da Mulher representa a luta
por diretos e garantias sociais das mulheres, que
quebram paradigmas ao longo de toda a sua
trajetória. Visa apresentar um olhar crítico para a
sociedade, fundamentado na análise da luta das
mulheres por direitos, autonomia, protagonismo e
equidade social, que reforcem o posicionamento
das mulheres em relação aos diversos temas
de seus cotidianos, incluindo violência e
empoderamento.
O projeto promove ações que ratificam o papel
incentivador de políticas públicas, ampliando
a discussão e a reflexão sobre a atuação das
mulheres, suas ações de fortalecimento, resistência
e luta por direitos.
A proposta é discutir e propor ações para
compreender as bases de sustentação da violência
contra a mulher; estimular a reflexão sobre as
diferentes formas de violência contra a mulher no
seu âmbito pessoal e comunitário; propor ações
de fortalecimento e habilidades necessárias para
buscar soluções nas situações de preconceito e
violência e realizar mapeamento de demandas
das mulheres, a fim de desenvolvermos ações
focadas nas necessidades desse público.
Período: março a abril.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Copacabana, Sesc Santa Luzia e Sesc Tijuca.

O evento tem como finalidade ampliar o conhecimento
sobre as ações e movimentos de trabalhadores formados
por indivíduos pertencentes a diversos setores da sociedade,
fundamentados na superação de situações de exclusão, assim
como a predominância de um modelo de gestão democrático
e participativo.
Período: junho.
Local: na Unidade Operacional Sesc Niterói.
FEIRA SESC DE ARTES MANUAIS
Promover feiras com exposições, oficinas e workshops de práticas
e produtos inovadores no ramo das artes manuais. O evento
reunirá num único espaço artesãos, artistas e demais profissionais
dos diversos ramos das artes manuais do Estado do Rio de Janeiro,
apresentando novas tendências e práticas, contribuindo para o
desenvolvimento de técnicas e o aprimoramento de produtos.
Período: abril.
Local: na unidade Operacional Sesc Quitandinha.
SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Realizar encontro para debater metodologias, rumos e
objetivos do Desenvolvimento Comunitário em todo o Estado. A
programação traz referências nacionais e internacionais sobre
diversas áreas do desenvolvimento social e destaca as realizações
das Unidades Sesc, apresentando as transformações relevantes
que ocorrem na realização dos projetos de Desenvolvimento
Comunitário.
Período: julho.
Local: na Unidade Operacional Sesc Ginástico.
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SEMANA DA INCLUSÃO

REDE JUNTOS – Juventudes Unidas nos Territórios

Semana com atividades voltadas para
despertar a sociedade sobre a importância
da integração e o respeito às pessoas com
deficiência. O evento propõe que a temática
seja abordada a partir da perspectiva das
pessoas com deficiência e seus familiares,
debatendo os desafios nas áreas de
educação, mundo do trabalho, mobilidade
urbana, políticas públicas específicas, acesso
à cultura e lazer, entre outros.

O trabalho com juventudes requer a compreensão de que outras
formas de articulação social são possíveis e necessárias nos territórios.
A Plataforma de Ação Social JUNTOS (Juventude Unida nos Territórios)
visa identificar e formar redes locais de cooperação e mobilização
juvenis, capazes de conectar e movimentar as ações sociais para as
juventudes nessas regiões.

Período: setembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc São
Gonçalo.
#REDETMJ
Rede de protagonismo, fortalecimento e
empoderamento psicossocial de adolescentes
e jovens para prevenção ao suicídio, assim
como o tratamento da depressão e outros
transtornos. Através da articulação em
rede, pretende-se formar um coletivo de
atenção multidisciplinar que dialogue com
as diferentes demandas apresentadas pelos
jovens e pelas famílias, por meio da formação
de grupos, núcleos de trabalho, estudo com
especialistas, estudantes de ciências humanas,
serviço social, educadores, órgãos públicos
como os CAPS, conselhos tutelares, ONGs,
escolas, entre outros, no qual seja possível
acompanhar integralmente os participantes e
demandantes, através de uma grade curricular
multidisciplinar e lúdica.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Tijuca.
Ação integrada: Educação (Educação em
Saúde).

Este projeto propõe a criação de conselhos comunitários que
desenvolvam propostas, ações e projetos para adolescentes e jovens,
integrando diferentes atores locais, dentre os quais destacamos as
instituições públicas, organizações da sociedade civil, pessoas físicas,
coletivos, grupos criativos, empresas e indústrias – todas em função do
engajamento de seus olhares e da formação de pontes de acesso e
escuta sensível para as demandas apresentadas pelos jovens.
A Rede JUNTOS pretende qualificar, amplificar e fortalecer as
ações voltadas às juventudes. Através dessa proposta, esperase a criação de redes de investimento social para juventudes e a
construção de uma agenda local de possibilidades (ações sociais
e outras estratégias), que possam estimular as potencialidades e
oportunidades nos territórios, criando e, dessa forma, fortalecendo
as instâncias de representatividade juvenis através de novas formas
de apoio técnico-social.
FESTIVAL SESC DE JUVENTUDES
Realizado durante todo o mês de agosto, o Festival Sesc de Juventudes
propõe um encontro de linguagens e narrativas juvenis produzidas
por e para os jovens. Nesse mesmo período, é celebrado em todo
o mundo o Dia Internacional da Juventude, no dia 12/08, conforme
resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à
recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis
pela Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de agosto de 1998.
Esse mês se tornou importante então para marcar a luta pelo
empoderamento e protagonismo das Juventudes e tem recebido apoio
de inúmeros parceiros, o formato desse Festival sugere a ocupação
e ressignificação de diferentes espaços, como favelas, calçadões e
outras regiões de grande circulação, shoppings, escolas e Unidades
Operacionais Sesc RJ. Além disso, é realizado também um seminário
com temáticas propostas e apresentadas pelos participantes dos
projetos de juventudes, culminando com uma apresentação musical.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ação integrada: Cultura.
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TERRITÓRIO JUVENTUDES

HUB DE COLETIVOS

Produção de Oficinas, Rodas de Conversa, Campanhas e
Encontros mediados por intervenções, painéis expositivos
e sensoriais que sensibilizem os participantes sobre as
questões das juventudes. O objetivo dessa atividade é
colocar a sociedade em contato com diferentes visões,
experimentações e conceitos apresentados pelos
próprios jovens em suas formas diversas de diálogo com
a realidade. Como grandes parceiros desse projeto,
temos a possibilidade de realizá-lo em grandes áreas
de circulação de pessoas, como shoppings, estações
de trem, metrô, barcas, escolas da rede municipal, entre
outros.

Ação voltada para o mapeamento, incubação e fortalecimento
das ações promovidas nos territórios por Coletivos e outros grupos
criativos que atuem com e/ou por Jovens. O objetivo é conhecer
esses grupos, suas experiências, linguagens e compreender,
por meio de diferentes iniciativas, suas formas de atuação nos
territórios, estimulando novas formas de conhecimento, abrindo
espaço para que se integrem à agenda de atividades do Sesc e
ampliando as formas de coexistência nos territórios.

Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Cultura, Gerência de Estudos e
Pesquisas.

RENDE PRA MIM

DESENROLO DE FÉRIAS
Ação criada em parceria com os jovens e que conta
com a aplicação prévia de enquetes e outras formas de
pesquisa a fim de identificar quais os interesses desse
público no período de janeiro e fevereiro. Através dessa
pesquisa é possível mapear os interesses de adolescentes
e jovens e, assim, construir uma agenda criativa de férias
que possibilita às Unidades Operacionais serem mais
assertivas na produção da programação.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Engenho de Dentro,
Sesc Nogueira e Sesc Quitandinha.

Pesquisa realizada junto à Rede Pública de Ensino, no qual
objetivamos identificar questões relacionadas aos problemas
enfrentados pela Juventude, no tocante à violência, bullying e aos
relacionamentos abusivos. Os dados dessa campanha servem
de recurso para a construção de uma percurso formativo nesses
próprios espaços, a fim de desconstruir práticas e entendimentos
relacionados aos problemas identificados. Dessa forma, é
possível mapear situações de conflito e, assim, agir localmente
na superação das problemáticas locais.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Quitandinha, Sesc
Engenho de Dentro, Sesc Nova Friburgo e Sesc Nogueira.

Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Quitandinha,
Sesc Nogueira, Sesc Engenho de Dentro e Sesc Nova
Friburgo.
Ações integradas: Cultura, e Lazer.
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MAPA JOVEM

BOTINHO

Pesquisa realizada em diferentes territórios e escolas
parceiras, com metodologia própria, desenvolvida
coletivamente entre Unidades Operacionais, Juventudes,
Gerência de Estudos e Pesquisas e demais parceiros,
com o intuito de levantar dados a respeito das diferentes
manifestações das Juventudes no Estado do Rio de
Janeiro. Em 2020, serão escolhidos pelos participantes
do Projeto quais as regiões que serão pesquisadas em
cada semestre.

Projeto em parceria com o CBMERJ (Corpo de
Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro), que
realiza diferentes ações na praia, alertando o público
infanto-juvenil sobre questões diversas tão comuns no
litoral fluminense, tais como: convivência harmônica entre
diferentes grupos sociais, cidadania, relacionamentos
abusivos, respeito aos diferentes públicos, meio ambiente,
sustentabilidade, etc.

Este projeto desenvolveu uma metodologia específica de
trabalho, uma vez que aborda diferentes metodologias
de pesquisa: análise de dados secundários e censitários,
grupos focais, histórias de vida, aplicação de
questionários, entrevistas, cartografias, entre outros.
Para além de um projeto de pesquisa, essa iniciativa visa
construir junto às diferentes juventudes, um olhar crítico
e sensível sobre suas próprias histórias, oportunizando
as diferentes formas de apresentar esses dados. Como
resultado, espera-se que tais dados sejam utilizados como
ferramentas para potencializar novos olhares sobre si
mesmos, a formação da Rede JUNTOS e a articulação de
diferentes atores locais em função de novas proposições
para os investimentos sociais nesses territórios.

Desenvolver ações voltadas ao exercício da cidadania
com crianças, adolescentes e jovens no litoral fluminense.
Período: janeiro a março.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa,
Sesc Campos, Sesc Copacabana, Sesc Duque de
Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc Niterói, Sesc
Nova Friburgo, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São
Gonçalo, Sesc São João de Meriti e Sesc Tijuca.
Ações integradas: Educação (Cursos de Valorização
Social, Educação Complementar, Educação em
Ciências e Humanidades, Saúde (Educação em
Saúde, Nutrição, Saúde Bucal), Cultura (Artes Cênicas,
Biblioteca, Literatura, Música), e Lazer (Desenvolvimento
Físico-Esportivo e Recreação).
PAUTAS SOCIAIS ROTAS
Projeto em parceria com o Departamento Nacional
- Rodas de Conversa, performances locais sobre
temáticas de interesse da Atividade de Desenvolvimento
Comunitário destinadas a fortalecer a atuação da
equipe técnica dos DDRR da região Sul e Sudeste, além
dos polos de referência, em articulação com lideranças
comunitárias, representantes das universidades e coletivos
de novos saberes e tecnologias.
Tem como objetivo debater e criar novas formas de
diálogo sobre temas de interesse do Desenvolvimento
Comunitário. Além disso, realizar roda de conversa,
vivência, performance destinado ao público da Atividade
de Desenvolvimento Comunitário, fortalecer a articulação
da equipe técnica da Atividade, ampliar o repertório de
práxis da equipe da Atividade DC.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira.
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TERRITÓRIOS COMUNS
Implantar uma ação integrada, a ser realizada nos
territórios do entorno das Unidades Sesc, oferecendo
atividades de assistência, saúde, cultura e lazer, em
caráter sistemático, por aproximadamente 12 meses.
O início das ações requer a identificação de um local
de fácil acesso, com salas e espaços que possam ser
utilizadas para o desenvolvimento das atividades.
Este espaço se tornará a referência do Sesc para a
comunidade pelo período de 12 meses. A ocupação
de outros espaços comunitários (praças, quadras e ruas
de lazer) está prevista e se dará no estabelecimento de
parcerias com representantes do município.
O projeto visa contribuir para o desenvolvimento
comunitário, por meio de ações planejadas e
programadas junto dos atores sociais locais, reforçando
o papel do Sesc como instituição social de relevância a
partir da excelência dos serviços ofertados, cujo impacto
é significativo para o conjunto da sociedade.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Duque de Caxias.
SEMANA DA ÁGUA
Em comemoração ao Dia Mundial da Água, 22/3, o
Sesc RJ oferta uma série de oficinas, vivências, exposições
e palestras com o objetivo de alertar a população sobre
a importância da preservação da água.
Período: março.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc.
GREEN RIO
O evento vem se firmando como plataforma de negócios
que reúne expositores, palestrantes e representantes
da Economia Verde. O Sesc RJ oferece ao público um
stand expositivo e oficinas relacionadas à temática da
sustentabilidade, segurança alimentar e relação com a
saúde.
Período: maio.
Local: externo.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente,
o Sesc RJ realiza programações de referência em todas
as Unidades na data comemorativa internacional criada
para refletir problemas ambientais existentes no planeta.
Período: junho.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc e um
evento externo de grande porte.
DIA MUNDIAL DOS OCEANOS
Na data comemorativa internacional criada para refletir
sobre a importância dos oceanos, o Sesc RJ realiza
programações de referência alertando a população
sobre os dados de poluição atuais e principais problemas
socioambientais causados principalmente pelo plástico.
Período: junho.
Local: externo.
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MOSTRA SESC+ SUSTENTABILIDADE

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE

O evento é uma grande culminância que reúne
em um só local diversas ações de educação para
o desenvolvimento sustentável, realizadas pelas
Unidades Operacionais Sesc RJ em todo o Estado.

Como uma vertente de atuação do Sesc+ Sustentabilidade, o
Laboratório de Práticas Sustentáveis consiste em tornar referência
ações que levam conhecimento e reforçam o nosso compromisso
com o desenvolvimento sustentável e comunitário.

Período: setembro.
Local: externo.

O espaço de referência na Unidade Tijuca será composto por
materiais com critérios de sustentabilidade e a estrutura será
dividida em: área de convivência, espaço para oficinas, uma
casa de vegetação, um canteiro de flores comestíveis, uma
composteira-minhocário, uma horta em canteiros, uma horta em
mandala, uma parede verde, um jardim sensorial, um espiral
de ervas, PANCs ornamentais, protótipo de irrigação de baixo
custo e adequação na escada de acesso.

CLEAN UP DAY
O Dia Mundial de Limpeza é uma ação mundial
que visa promover a mobilização de voluntários
para a limpeza de suas cidades, bairros,
praias e praças e parques. A ação simboliza a
necessidade de conscientização da sociedade
para o problema maior do descarte irregular de
resíduos sólidos urbanos.
Período: setembro.
Local: externo.
VIRADA SUSTENTÁVEL
A Virada Sustentável é um movimento que
acontece em várias cidades do Brasil com o
objetivo de reunir atividades e conteúdos ligados
ao tema da sustentabilidade, pautados pelos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU. A programação é realizada em um
final de semana, simultaneamente em parques e
praças públicas, espaços culturais, universidades
e escolas. Todas as atividades são gratuitas e
abertas ao público.
O Sesc RJ adere ao movimento e realizará pelo
3º ano uma ação no Largo da Carioca, além
de reunir diversas programações de referência
na data.
Período: outubro.
Local: externo.
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Período: anual.
Local: na Unidade Operacional Sesc Tijuca.
NORDESTE E SUSTENTABILIDADE
O Projeto é uma proposta inovadora de resgate, valorização e
divulgação das tradições e culturas nordestinas no Estado do Rio
de Janeiro.
Para 2020, serão tratadas as questões socioambientais na
sociedade contemporânea e de importância na pauta do
desenvolvimento sustentável e da cultura nordestina, o Projeto
propõe a realização de três exposições temáticas.
Período: abril a setembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Duque de Caxias,
Sesc Niterói e Sesc Nogueira.

4.5.2 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

O Mesa Brasil Sesc é um programa de segurança alimentar
e nutricional de combate a fome do Sesc RJ, que tem como
sua principal missão articular o maior número de doações
de alimentos em perfeitas condições de consumo humano,
armazenar e distribuir para instituições assistenciais
localizadas no Estado do Rio de Janeiro.
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AÇÕES PREVISTAS

MBS - PEQUENO GOURMET CAXIAS

MBS - SENSIBILIZAÇÃO DE PARCEIROS

O Projeto Pequeno Gourmet tem como base o Programa
“5 ao Dia” que tem como objetivo a promoção de
uma alimentação infantil saudável e contribuir para a
prevenção de doenças crônicas associadas aos maus
hábitos de alimentação, incentivando o consumo de pelo
menos cinco porções diárias de produtos hortifrutícolas.

Ação que promove o empoderamento dos parceiros
tanto em relação ao protagonismo que ocupam para
o sucesso da parceria em suas respectivas áreas de
atuação, quanto no envolvimento para redução de
perdas (desperdício) daqueles produtos que não
apresentam condições de comercialização, mas estão
em condições de consumo.

Levar conhecimento através de oficinas de culinária,
hortas, jogos educativos e palestras sobre alimentação
saudável e sustentável para crianças e manipuladores
das instituições, buscando criar bons hábitos alimentares
e uma melhor qualidade de vida.
Apresentar os grupos dos alimentos e sua importância
na alimentação através de linguagem lúdica. Orientar
sobre higiene e segurança alimentar. Apresentar receitas
criativas de fácil execução estimulando sempre o hábito de
alimentação saudável. Estimular o senso de responsabilidade
sustentável, através de receitas que utilizem partes não
convencionais dos alimentos. Capacitar os manipuladores
de alimentos das instituições cadastradas a fazer uma horta
em cada instituição para mostrar às crianças a importância
dos alimentos da origem até o prato.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Duque de Caxias
onde funciona o Projeto Mesa Brasil.
MBS - CAPTAÇÃO DE NOVOS PARCEIROS
Ação para ampliar a rede de parceiros doadores para
o Programa Mesa Brasil potencializando o volume de
doações por meio de parcerias estratégicas que atuem
em segmentos diferenciados de negócios.
Variar o perfil dos doadores cadastrados no programa,
visando abrir novas frentes de arrecadação de alimentos.
Garantir a diversidade de alimentos assegurando a
qualidade e a quantidade das doações, de modo
a gerar acesso a uma alimentação saudável às
instituições cadastradas no Programa. Contribuir para a
sustentabilidade por meio da redução do desperdício.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.
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Realizar capacitação nas equipes dos doadores
de alimentos, envolvendo os colaboradores como
corresponsáveis pelos resultados do Mesa Brasil, a fim
de garantir o recebimento de doações com qualidade e
baixo índice de descarte.
Sensibilizar os participantes sobre a natureza do
Programa Mesa Brasil. Padronizar o processo de seleção,
armazenamento, coleta e transporte dos alimentos
doados para garantir o máximo de aproveitamento dos
alimentos separados para doação.
Orientar os participantes que a coleta dos alimentos, e
demais produtos ainda próprios para consumo, necessita
do comprometimento de todos os colaboradores
envolvidos no processo. Estabelecer os procedimentos
de retirada da doação: dias, horários e contatos.
Identificar pessoas de referência em cada uma das lojas
e seus respectivos contatos.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.

MBS - FIDELIZAÇÃO DE PARCEIROS

MBS - PROJETO REDES GASTRONÔMICAS

Na Fidelização de Parceiros as partes envolvidas, MESA
BRASIL e Empresa Doadora, avaliam a parceria e aperfeiçoam
o processo, pois a proximidade cria vínculos de confiança e
credibilidade para preservação dos elos de parceria.

O Projeto Redes Gastronômicas se aplica na
diretriz de Ação Educativa levando ao seu
público uma ação propositiva e transformadora
com informação, capacitação e desenvolvendo
valores de autonomia, iniciativa individual e
solidariedade.

Garantir uma rede diversificada de parceiros capazes de
sustentar o volume de doações, em quantidade e qualidade
suficientes, para atender as instituições, bem como propiciar a
expansão do Programa no Estado do Rio de Janeiro.
Preservar o bom relacionamento com o parceiro doador. Manter,
ampliar e/ou diversificar os produtos doados. Aperfeiçoar,
sempre que necessário, os procedimentos de doação. Reduzir
o descarte das doações. Fortalecer e fidelizar a parceria com
as empresas doadoras, visando o melhoramento contínuo do
processo de doação.
Valorizar a parceria dos doadores e a integração destes,
quanto participação em uma rede de solidariedade que atua no
combate a fome e ao desperdício. Criar um selo que chancele
os parceiros, uma identidade socialmente engajada ao combate
a fome e o desperdício de alimentos.
Período: janeiro a dezembro
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira onde funciona
o Projeto Mesa Brasil.

Capacitar pessoas com técnicas básicas
de manipulação de alimentos, gastronomia,
aproveitamento integral dos alimentos e incentivo
à criação de receitas.
Conscientizar o público sobre o valor da
alimentação saudável e sem desperdícios.
Estimular a criação de receitas com
aproveitamento integral de alimentos e com
baixo custo dentro da gastronomia, estimulando a
criatividade. Preparar os alunos para uma possível
inserção no mercado de trabalho. Proporcionar o
conhecimento teórico-prático de custos, técnicas
de manipulação, higiene e gastronomia.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira
onde funciona o Projeto Mesa Brasil.
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MBS - AÇÃO EDUCATIVA DE NUTRIÇÃO
O Mesa Brasil Sesc é um programa de segurança alimentar
e nutricional de combate a fome do Sesc RJ que tem como
sua principal missão articular o maior número de doações
de alimentos em perfeitas condições de consumo humano,
armazenar e distribuir para instituições assistenciais localizadas
no Estado do Rio de Janeiro.
Contribuir com a Segurança Alimentar e Nutricional articulando
o maior número de doações de alimentos em perfeitas condições
de consumo humano, armazenar e distribuir para instituições
assistenciais, aumentando a diversidade de produtos doados e
cadastrar instituições, dentro dos critérios do programa.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: nnas Unidades Operacionais Sesc Madureira e Sesc
Duque de Caxias onde funciona o Projeto Mesa Brasil.
MBS - MESA EM AÇÃO
Inspirado nos grandes movimentos de transformação voltados
para a segurança alimentar (Gastromotiva, SlowFood, etc.).
Se faz necessária a criação de um laboratório dietético com
produção de refeições servidas para as pessoas beneficiadas
das instituições em insegurança alimentar com perspectiva
do Desenvolvimento Humano Sustentável, entendido como
liberdade de privações, que associa política econômica e política
social, de forma a incorporar as dimensões da democracia, da
equidade e do desenvolvimento.
Capacitar as cozinheiras das Ações Educativas de Nutrição e
os alunos do Projeto Redes Gastronômicas do Programa Mesa
Brasil, com vivência na produção de refeições, a aproveitar
integralmente os alimentos dentro dos laboratórios dietéticos.
Produzir refeições dentro dos laboratórios dietéticos para as
pessoas beneficiadas das instituições. Medir e analisar a ação
para qualificar a transformação do consumo alimentar das
pessoas beneficiadas.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira onde funciona
o Projeto Mesa Brasil.
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MBS - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
O Programa Mesa Brasil constituindo-se como uma ponte que
conecta os espaços onde há sobra nos contextos nos quais
impera a falta, o Programa contribui, em uma ponta, para
a diminuição do desperdício e na outra, para a redução da
condição da insegurança alimentar, fortalecendo assim o
sistema alimentar do público atendido em todas as pontas que
conectam o programa.
Combater a fome e o desperdício articulando o maior número
de doações de alimentos em perfeitas condições de consumo
humano, armazenar e distribuir para instituições assistenciais
idôneas localizadas no interior do Estado do Rio de Janeiro
Aumentar a diversidade de produtos doados, cadastrando
instituições dentro dos critérios do programa, distribuir alimentos
e mobilizar recursos regionalizados. Incentivar a formação do
capital social, através da realização de cursos e oficinas que
estimulem a cultura do voluntariado.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.
MBS - AÇÃO EDUCATIVA DE SERVIÇO SOCIAL COM
INSTITUICÕES
Ação realizada com as instituições atendidas pelo programa para
fortalecer e desenvolver o trabalho social realizado por elas.
Realizar ações educativas sistemáticas que visem a capacitação
dos atores sociais pertencentes as instituições cadastradas
no Mesa Brasil Sesc, contribuindo para o trabalho social
desenvolvido por estes.
Fortalecer a rede sócio assistencial formada pelas instituições
cadastradas no programa. Contribuir para o desenvolvimento
e aprimoramento das instituições atendidas pelo programa,
através da capacitação dos representantes legais e outros
profissionais tornando-os multiplicadores. Estimular a produção
do conhecimento através da troca de experiências e a formação
de redes entre as instituições. Realizar fórum do Serviço Social
do Mesa Brasil Sesc RJ.

MBS - AÇÃO EDUCATIVA DE SERVIÇO
SOCIAL COM VOLUNTÁRIOS
Ação realizada com os voluntários novos e atuantes no
Programa Mesa Brasil, ação que visa a valorização e
fortalecimento do trabalho voluntário.
Sensibilizar, cadastrar e capacitar voluntários com
vistas a contribuir para a ampliação do conhecimento
sobre o Programa, aprimorar o conceito de cidadania e
responsabilidade social, proporcionando integração do
grupo de voluntários novos e atuantes.
Valorizar a atuação do trabalho voluntário, estimulando
a integração e o trabalho em equipe, com a melhoria
nas relações interpessoais. Viabilizar o acesso a
informações acerca dos direitos sociais. Realizar o
primeiro seminário de voluntários do MBS Rio de
Janeiro.
Período: janeiro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.
MBS - TRUPE SOLIDÁRIA
Projeto realizado para levar às instituições cadastradas
no Programa não somente o alimento, mas atividades
lúdicas que proporcionem momentos de lazer com
conteúdo de alimentação saudável.
Apresentar de maneira lúdica a importância da educação
alimentar com qualidade e contribuir para a construção
de bons hábitos alimentares.
Realizar apresentação de quadros cômicos com foco no
direito à alimentação, contribuindo para a construção de
hábitos alimentares mais saudáveis. Viabilizar o acesso
ao lazer e a cultura às crianças, adolescentes, adultos e
idosos participantes das instituições sociais cadastradas.
Período: janeiro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.

Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Madureira onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.
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MBS - CONEXÕES SOCIAIS

MBS - AÇÃO EDUCATIVA DE NUTRIÇÃO CADEG E DUQUE DE CAXIAS

O Projeto tem como principal atribuição
efetivar e fortalecer o relacionamento
de redes sociais entre as instituições e
parceiros atendidos pelo programa.
Disponibilizar o espaço físico da
Unidade MBS Duque de Caxias para
a formação de incubadora de projetos
sociais, tendo as instituições parceiras
como beneficiárias e executoras da ação.

Ação educativa voltada para as cozinheiras das instituições cadastradas, focando
as boas práticas alimentares, assim como o aproveitamento integral dos alimentos.
O Mesa Brasil Sesc Rio é um braço social do Sesc RJ, tendo como objetivo
contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de
pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.

Oferecer espaço para encontros,
palestras, oficinas, ações sociais entre
outras, destinadas à promoção do
conhecimento.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc
Madureira onde funciona o Projeto
Mesa Brasil.
MBS - SEMINÁRIOS DO SERVIÇO
SOCIAL
Realização de um seminário com o
método de Construção Coletiva, onde
as instituições atendidas pelo Mesa Brasil
poderão ter um espaço de aprendizado
e troca.
Realização de um seminário de Serviço
Social para as instituições sociais
atendidas pelo Programa Mesa Brasil.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas instituições atendidas pelo
Projeto Mesa Brasil.

Capacitar os manipuladores de alimentos novos e antigos das instituições cadastradas
no programa, reafirmando as técnicas de higiene, manipulação, armazenamento e
transporte de gêneros. Além do ensino de receitas com aproveitamento integral dos
alimentos, mostrando assim a importância da segurança alimentar.
Contribuir para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Contribuir para
utilização adequada das técnicas de manipulação na preparação dos alimentos.
Conhecer as diversidades de preparações e do aproveitamento dos alimentos
na sua integralidade. Desenvolver a criatividade dos manipuladores através da
criação de receitas para participação no Festival de Receitas que é realizado no
mês de outubro, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas instituições cadastradas no Projeto Mesa Brasil.
MBS - AÇÃO EDUCATIVA DE SERVIÇO SOCIAL COM INSTITUIÇÕES NA
UNIDADE DUQUE DE CAXIAS E CADEG
• Ação realizada com as instituições atendidas pelo programa para fortalecer
e desenvolver o trabalho social realizado por elas, melhorando a qualidade
dos serviços prestados à comunidade atendida.
• Realizar ações educativas sistemáticas que visem a capacitação dos atores
sociais pertencentes às instituições cadastradas no Mesa Brasil Sesc,
contribuindo para o trabalho social desenvolvido.
• Fortalecer a rede socioassistencial formada pelas instituições cadastradas no
programa.
• Contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento das instituições
atendidas pelo programa, através da capacitação dos representantes legais
e outros profissionais tornando-os multiplicadores.
• Estimular a produção do conhecimento através da troca de experiências.
• Formação de redes entre as instituições.
• Realizar fórum do Serviço Social do Mesa Brasil Sesc RJ.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Duque de Caxias e CADEG, onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.
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MBS - AÇÃO EDUCATIVA DE SERVIÇO SOCIAL COM VOLUNTÁRIOS DUQUE DE CAXIAS
E CADEG
Ação realizada com os voluntários novos e atuantes no Programa Mesa Brasil, ação de valorização
e fortalecimento do trabalho voluntário:
• Sensibilizar, cadastrar e capacitar voluntários com vistas a contribuir para a ampliação do
conhecimento sobre o programa, aprimorar o conceito de cidadania e responsabilidade social,
proporcionando integração do grupo de voluntários novos e atuantes.
• Valorizar a atuação do trabalho voluntário. Estimular a integração e o trabalho em equipe.
Estimular a melhoria nas relações interpessoais.
• Viabilizar o acesso a informações acerca dos direitos sociais. Realizar o primeiro seminário de
voluntários do MBS Rio de Janeiro.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Duque de Caxias e CADEG, onde funciona o Projeto
Mesa Brasil.
MBS - FRUTOS NA MESA UNIDADE DUQUE DE CAXIAS
Trabalho realizado para identificar os frutos da parceria entre o Mesa Brasil e as instituições
atendidas.
Publicar o Relatório Social Mesa Brasil do ano de 2020 para demonstrar o impacto social
produzido pelas doações de alimentos para 30% das instituições cadastradas. Estão previstas
visitas de monitoramento em 300 instituições cadastradas no primeiro semestre de 2020.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas instituições cadastradas no Projeto Mesa Brasil.
MBS - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS E CADEG
O Mesa Brasil Sesc é um programa de segurança alimentar e nutricional de combate a fome do
Sesc RJ, que tem como sua principal missão articular o maior número de doações de alimentos
em perfeitas condições de consumo humano, armazenar e distribuir para instituições assistenciais
localizadas no Estado do Rio de Janeiro.
Contribuir com a Segurança Alimentar e Nutricional articulando o maior número de doações de
alimentos em perfeitas condições de consumo humano, armazenar e distribuir para instituições
assistenciais, aumentando a diversidade de produtos doados com cadastro das instituições dentro
dos critérios do programa.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidades Operacional Sesc Duque de Caxias, Sesc São joão de Meriti e CADEG,
onde funciona o Projeto Mesa Brasil.
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MBS - PROJETO REDES GASTRONÔMICAS
DUQUE DE CAXIAS E CADEG
Devido à atuação principal do Mesa Brasil Sesc
RJ e o grande interesse nas ações educativas de
nutrição pelos manipuladores das instituições,
foi feita a elaboração desse Projeto para uma
capacitação mais específica na confecção
de preparações com base na gastronomia e
contribuir para o aumento da geração de renda
do manipulador de alimentos da instituição e/ ou
para a instituição:
•
Capacitar pessoas com técnicas básicas
de manipulação de alimentos, gastronomia,
aproveitamento integral dos alimentos e
incentivar a criação de receitas.
•
Conscientizar o público sobre o valor da
alimentação saudável e sem desperdícios,
estimular a criação de receitas com
aproveitamento integral de alimentos e com
baixo custo dentro da gastronomia, estimulando
a criatividade.
• Preparar os alunos para uma possível inserção
no mercado de trabalho.
•
Proporcionar o conhecimento teórico-prático
de custos, técnicas de manipulação, higiene e
gastronomia.
Período: fevereiro a dezembro.
Local: na Unidades Operacional Sesc Duque
de Caxias e CADEG, onde funciona o Projeto
Mesa Brasil.
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MESA BRASIL SESC - MESA EM AÇÃO
Inspirado nos grandes movimentos de transformação voltados
para a segurança alimentar (Gastromotiva, SlowFood, etc.).
Se faz necessária a criação de um laboratório dietético com
produção de refeições servidas para as pessoas beneficiadas
das instituições em insegurança alimentar com perspectiva
do Desenvolvimento Humano Sustentável, entendido como
liberdade de privações, que associa política econômica e política
social, de forma a incorporar as dimensões da democracia, da
equidade e do desenvolvimento.
Concretizar a ação de bancos de alimentos do Programa Mesa
Brasil Sesc dentro da estratégia alimentar que contribui com o
sustento cotidiano de grupos sociais em situação de insegurança
alimentar. Realizar também ações que inovam receitas inserindo
ou modificando o consumo alimentar e significados relacionados
às refeições de grupos de pessoas beneficiadas. É importante
buscar a transformação de hábitos alimentares através do
aprendizado a partir do aproveitamento integral dos alimentos
visando a sustentabilidade.
Dentro desse propósito, é preciso montar laboratórios dietéticos
para produção de refeições a partir dos alimentos oriundos do
desperdício e excedentes de produção. Capacitar as cozinheiras
das Ações Educativas de Nutrição e os alunos do Projeto Redes
Gastronômicas do Programa Mesa Brasil Sesc com a vivência
na produção de refeições aproveitando integralmente os
alimentos dentro dos laboratórios dietéticos. Produzir refeições
dentro dos laboratórios dietéticos para as pessoas beneficiadas
das instituições. Medir e analisar a ação para qualificar a
transformação do consumo alimentar das pessoas beneficiadas.

MBS - MESA BRASIL NO CAMPO
FRIBURGO
Projeto realizado com Associações de
Agricultores onde os alimentos que seriam
descartados por falta de mercado, em boas
condições de consumo, são doados ao Mesa
Brasil diretamente do campo.
Reduzir a perda de alimentos próprios para o
consumo no campo, destinando ao combate a
fome, levando alimento para mais pessoas.
Diminuir no campo o desperdício de
alimentos não colhidos e que estão 100%
aptos ao consumo. Garantir qualidade dos
alimentos doados às instituições assistenciais
do programa. Contribuir para a melhora
socioeconômica do agricultor através de um
subsídio dado para a realização da colheita
dos alimentos que seriam descartados. Manter,
ampliar e/ou diversificar os produtos doados.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc
Madureira e Sesc Duque de Caxias, onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.

Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Duque de Caxias, onde
funciona o Projeto Mesa Brasil.
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4.5.3 TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
O Sesc RJ desenvolve atividades voltadas para diversos grupos sociais
em ações socioeducativas de formação e desenvolvimento destinados a
promover a participação social. O Trabalho Social com Grupos tem como
proposta estimular a participação das pessoas para o fortalecimento do
coletivo, promovendo soluções e ações capazes de transformar a vida de
cada participante. Como consequência desse trabalho são observadas a
ampliação da autoestima, reconstrução da autoimagem e da autonomia,
com o exercício sistemático da cidadania através de atividades realizadas
nos grupos de convivência.
Os grupos são formados por comerciários, dependentes e pessoas da
comunidade em geral, sem distinção de classe social, com a prioridade de
ação para pessoas enquadradas no Programa de Comprometimento e
Gratuidade realizados dentro ou fora dos espaços do Sesc RJ.
Dentro dos grupos sociais, o Sesc RJ desenvolve ações de referência
direcionadas aos idosos (Trabalho Social com Idosos – TSI), com o objetivo de
oferecer uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento ativo em todas as
suas dimensões, pautado nas diretrizes da instituição, no Módulo Político de TSI
e em parceria com as áreas de saúde, lazer, educação e cultura.
Outro trabalho que se destaca é com grupos de crianças. Nesses grupos,
estimulam-se ações socioeducativas direcionadas para as crianças nas idades
de 0 a 12 anos, com o intuito de propiciar a elas formas de experimentação do
mundo, fortalecendo a participação, a autonomia e o protagonismo, auxiliando
dessa forma nos processos de inclusão e de socialização saudáveis.

Além do foco em idosos e crianças,
o Sesc RJ trabalha com grupos de
pais e responsáveis, intergeracionais,
grupos de interesse, entre outros, que
possibilitam a ampliação do espectro de
trocas de conhecimento, socialização e
aprendizado.
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AÇÕES PREVISTAS

SESC+ VIDA
Ações destinadas, prioritariamente, ao público idoso (TSI) com interesse na reflexão sobre conceitos e atividades
que promovam o envelhecimento ativo em todas as suas dimensões, com foco na inovação e estímulo a novas
tecnologias, relações sociais, atitudes voluntárias, cidadania e direitos. Tem como objetivo oferecer atividades e
ações de excelência na gestão do envelhecimento para o idoso independente e grupos de interesse, promovendo
e estimulando uma velhice mais saudável, ativa e integrada à sociedade. Atuando de acordo com as diretrizes da
OMS, quebrando paradigmas e preconceitos.
O Sesc+ Vida atuará em 2020 a partir da reflexão: “Qual é a sua velhice? ” Este tema será desdobrado ao
longo do ano em subtemas que farão alusão às comemorações do calendário. Desta forma, as ações serão
padronizadas e elaboradas a partir do resultado do processo de escuta ativa das consultas sociais realizada nas
Unidades e em consonância com as diretrizes do Módulo Político do TSI.
O tema de 2020 “Qual é a sua velhice? ” Traz à tona a reflexão sobre a pluralidade das velhices existentes,
promovendo o reconhecimento e a inclusão dos diversos públicos em questões sociais. O projeto construirá
Planos de Vida dos idosos e possibilitará reflexões sobre: gênero, diversidade, gerações, territórios, inclusão,
invisibilidade, moradia, cultura e classe social.

Ações de destaque:
• Verão Sênior: o envelhecimento fora da caixa.
• Carnaval: do tradicional ao novo (debater sobre a velhice LGBTQ+).
• Mulheres: envelhecimento feminino, sexualidade, padrões sociais, classe e território.
• Velhice: espaços sociais e territórios.
• Memórias afetivas. O encontro de gerações e troca de conhecimento.
• Combate à violência contra a pessoa idosa.
• Velhice e família: qual é a minha família? A participação social dos idosos dentro do ambiente familiar.
• Dança popular: uma velhice que se mexe.
• Velhices conectadas. Ações de arte, ciência e tecnologia e sua reflexão com a geração 60+.
• Qual é a sua velhice? Trabalhar todas as velhices.
• Velhice e as diversas expressões de arte.
Período: janeiro a dezembro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Ações integradas: Lazer (Desenvolvimento Físico-Esportivo), Saúde, Educação, e Cultura.
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SEMINÁRIO IDOSOS, ESPAÇOS SOCIAIS E A
ECONOMIA PRATEADA
O seminário promoverá reflexões sobre os espaços
sociais e os territórios de representatividade dos idosos,
além de discutir a economia prateada. Trabalhando
temas como: cidade amiga dos idosos, espaços
de empreendedorismo e mercado de trabalho,
moradias compartilhadas, idosos em situação de rua e
acessibilidade.
Período: abril.
Local: na Unidade Operacional Sesc Nova Iguaçu.
III CAMINHADA EM DEFESA DA PESSOA IDOSA
Essa iniciativa faz parte das ações estratégicas do
Projeto Sesc+ Vida, que tem como objetivo promover o
envelhecimento saudável em todas as suas dimensões.
Em sua terceira edição, a caminhada promoverá uma
reflexão sobre envelhecimento, a defesa, o respeito
e a valorização dos idosos, levando ao público
ponderações sobre os diversos tipos de violência e
suas formas de prevenção. Um encontro com todos os
grupos de idosos das Unidades Sesc RJ, que dará voz a
esse público em prol de seu protagonismo e afirmação
de sua cidadania e direitos, onde apresentamos todo o
trabalho de conscientização e campanhas previamente
realizadas nas Unidades reunidas em um só momento.
O evento acontecerá na Praia de Copacabana com a
presença dos grupos de idosos de todas as Unidades
Operacionais e fará referência ao dia 15 de junho,
Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a
Pessoa Idosa.
Período: junho e agosto.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Copacabana
e Sesc Nova Friburgo
Ações integradas: Lazer (Desenvolvimento FísicoEsportivo), Saúde, Educação, e Cultura
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JOGOS MASTER
A atividade une o esporte Master e as ações do Sesc+
Vida no Mês do Idoso, promovendo qualidade de vida
com ações adaptadas ao público. Fruto de uma parceria
com a equipe de esporte do Sesc Nogueira, a ideia
nasceu com o objetivo de oferecer novas possibilidades
aos grupos de idosos, por meio de modalidades
esportivas que podem ser praticadas por esse público,
modificando-se regras oficiais e fazendo adaptações,
a fim de facilitar a assimilação e sua desenvoltura,
tornando-as mais seguras e atraentes para a faixa etária.
Em formato cooperativo (no qual todos são ganhadores),
os Jogos Masters serão realizados nas Unidades Sesc RJ
com um encontro final no Sesc Nogueira. Algumas das
modalidades ofertadas são vôlei adaptado, handebol,
atletismo, bocha adaptada, entre outras.
Período: julho a outubro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Parcerias: Lazer (Desenvolvimento Físico-Esportivo).
SEMANA DO IDOSO
Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, no
dia 1 de outubro, data instituída pela Organização das
Nações Unidas ONU, serão promovidas ações que
valorizem essa parcela da população na sociedade,
com apresentação de um portfólio de Programações
Integradas. Assim, a Semana do Idoso pretende
realizar atividades de esporte, saúde e assistência
que promovam a qualidade de vida na terceira idade,
afirmando o compromisso da instituição em ser referência
no trabalho com esse público de forma integral. Para
tanto, serão realizadas atividades inovadoras. As
ações serão gratuitas, com foco no comerciário e na
clientela prioritária do Programa de Comprometimento e
Gratuidade PCG, com idade superior a 60 anos.
Período: outubro.
Local: em todas as Unidades Operacionais Sesc RJ.
Parcerias: Lazer (Desenvolvimento Físico-Esportivo), e
Saúde.

IV MOSTRA DE ARTE DOS IDOSOS SESC (M.A.I.S.)
A Mostra de Arte dos Idosos Sesc (M.A.I.S.) é um instrumento de valorização da pessoa idosa, utilizando as artes como
meios de socialização, fortalecimento de vínculos, desenvolvimento motor e neurológico e estratégia pedagógica. A M.A.I.S.
promoverá o encontro dos grupos de idosos do TSI de todas as Unidades do Sesc RJ, em um momento de troca de experiência
e intercâmbio entre os participantes, com a exibição e a apresentação dos trabalhos desenvolvidos ao longo deste ano – coral,
peças de teatro, dança e exposições. A mostra será um momento de celebração de 2020, trabalhando o tema anual: Qual é a
sua velhice?, valorizando todo o trabalho e desenvolvimento do grupo. Em formato compacto, será realizada a Mostra no Sesc
Quitandinha. A programação será elaborada em conjunto com as Unidades, de acordo com o trabalho de cada uma.
Período: novembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Quitandinha.
SESC LONGEVIDADE - CENTRO SESC DE REFERÊNCIA EM ESTUDOS E ATIVIDADES PARA A LONGEVIDADE
O Sesc RJ quer ressignificar a velhice, despertando um olhar positivo, criando um espaço colaborativo e propositivo diante do
desafio do envelhecimento no Rio de Janeiro. Mudando o paradigma dos espaços de convivência, não sendo um espaço
voltado para tratamentos de doenças e sim de promoção da saúde, assistência, educação, cultura, esporte e cidadania.
Trata-se de uma experiência inovadora que contribuirá de maneira impar para a melhoria da compreensão das questões do
envelhecimento:
• Trabalhar e implantar o primeiro Centro Sesc de Referência nos Estudos e Atividades para a Longevidade, no bairro de
Copacabana, denominado Sesc Longevidade.
• Oferecer um espaço de acolhimento com ações inovadoras, que atendam à demanda do público idoso, oferecendo ações
intergeracionais que proporcionem a troca de conhecimento entre as diferentes gerações.
• Oferecer ações que promovam e disseminem o envelhecimento ativo para as futuras gerações de idosos, e estimular a
pesquisa a ser um espaço de estudos práticos e acadêmicos sobre o envelhecimento, qualificando profissionais que atuam em
programas de atenção à pessoa idosa.
Período: janeiro a dezembro.
Local: na Unidade Operacional Sesc Copacabana.
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SESC MAIS CRIANÇA CIDADÃ
Projeto que visa o atendimento e a criação de ações socioeducativas direcionadas para crianças de 0 a 12 anos,
com o intuito de propiciar a elas formas de experimentação do mundo, fortalecer a participação, a autonomia e o
protagonismo, auxiliando dessa forma nos processos de inclusão e de socialização saudáveis. Essa linha foca na
infância como um dos elementos fundamentais para alcançar a participação, cooperação, inclusão e a garantia
de direitos.
Tem como objetivo criar espaços de reflexão sobre as questões relacionadas às infâncias, suas especificidades,
direitos universais e construir coletivamente, a partir desses conceitos: redes de cooperação com vistas a promoção
da qualidade de vida; a proteção, a garantia e a reflexão sobre direitos das crianças; oferecer um espaço para
brincadeiras e atividades saudáveis e educativas; compartilhar técnicas de cuidado e apoio ao crescimento
saudável; aumentar a autoestima do participante; incentivar a troca entre os participantes dos grupos; difundir a
importância da infância como fundamentação necessária ao sucesso em vários campos da vida adulta; evidenciar
que as oportunidades de aprendizagem vão além do universo escolar e evidenciar a criança como cidadã.
Período: janeiro a dezembro.
Local: nas Unidades Operacionais Sesc Barra Mansa, Sesc Duque de Caxias, Sesc Engenho de Dentro, Sesc
Madureira, Sesc Niterói, Sesc Nogueira, Sesc Nova Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc Santa Luzia, Sesc São Gonçalo,
Sesc São João de Meriti, Sesc Teresópolis e Sesc Três Rios.
Ações integradas: Educação (Educação em Ciências e Humanidades), Saúde (Nutrição e Saúde Bucal)
Dentro dessa linha de ação iremos realizar ações como:
• Dia das Crianças
Ações voltadas para celebrar o dia das crianças com programações para toda a família que estimulam a
integração e o protagonismo infantil.
• Encontro Sesc+ Criança Cidadã
Encontro para discutir a infância e realizar programações inovadoras que estimulam o debate,a
experimentação e os direitos das crianças.
• Férias Criança Cidadã
Evento criado para organizar e concentrar ações voltadas para as férias, criando espaços de integração
entre as famílias estimulando a socialização.
• Bairro Cidadão
Projeto que estimula a observação e a participação das crianças na vida pública e social. O projeto estimula
a criação de olhares sobre a cidade a partir do ponto de vista infantil.
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SUSTENTABILIDADE
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O Sesc RJ, ciente que o desenvolvimento
sustentável tem assumido papel de
destaque no cenário mundial, tem cada
vez mais ofertado aos comerciários e
a população em geral ações de maior
engajamento e impacto entre as pessoas e
o meio em que vivem.
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Para 2020, a instituição amplia seu conceito de sustentabilidade e passa a acompanhar a tendência mundial de
alinhamento aos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Assim, surge o Sesc+ Sustentabilidade como a linha conceitual que abrange todas as iniciativas de sustentabilidade
para o público externo. Através dele, o Sesc promove ações que levam conhecimento, inspiram pessoas e
fortalecem redes e territórios, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e comunitário.
O projeto acontecerá em todas Unidades e sua metodologia permite a realização de cursos, oficinas, palestras,
debates, rodas de conversa, exposições, visitas mediadas e vivências. Tais realizações podem ser realizadas nas
temáticas: tecnologias socioambientais de baixo custo, agroecologia, hortas comunitárias, paisagismo sustentável,
direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, mudanças climáticas, análise e monitoramento ambiental, poluição de
mares e oceanos, gestão sustentável e certificações, plantio e adubação, gestão de resíduos e reaproveitamento,
recursos hídricos, produtos naturais, movelaria sustentável.
Como datas comemorativas na agenda socioambiental do Sesc RJ, destacam-se: Semana da Água, da Reciclagem,
do Meio Ambiente e o Dia Mundial dos Oceanos.
Dentre os eventos institucionais que têm colocado o Sesc RJ em posição de destaque como formador de opinião
na temática ambiental, podemos citar o Green Rio, evento que vem se firmando como plataforma de negócios
que reúne expositores, palestrantes e representantes da economia verde, a Mostra Sesc+ Sustentabilidade que
reúne em um só local diversas ações de educação para o desenvolvimento sustentável realizadas pelas Unidades
do Sesc RJ em todo o Estado, o Clean Up Day que é uma ação mundial que visa promover a mobilização de
voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias e praças e parques e a Virada Sustentável, que é um
movimento que acontece em várias cidades do Brasil com o objetivo de reunir atividades e conteúdos ligados aos
temas da sustentabilidade, pautados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Em 2020, o Sesc RJ também propõe a implantação do Laboratório de Práticas Sustentáveis no Sesc Tijuca, com o
objetivo de ser referência em ações socioeducativas modelares em espaços verdes em grandes cidades.

Do ponto de vista da inclusão de
critérios de sustentabilidade voltadas
para atuação nas áreas meio, o Sesc RJ
dará continuidade a implementação do
Programa ECOS de Sustentabilidade, que
consiste na aplicação de metodologia
específica com o objetivo de planejar,
propor, executar e apoiar ações
que induzam à prática intersetorial
e colaborativa da sustentabilidade
nas atividades desenvolvidas pelo
Departamento Regional.
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Sendo assim, o Sesc RJ planejará ações
internas relacionadas com as seguintes
premissas e objetivos institucionais:
I.	
Incentivo à implantação de procedimentos para a gestão ambiental,

integrados à gestão da entidade, incentivo à implantação de
procedimentos para a gestão ambiental, integrados à gestão da entidade.

II.

Implementação de indicadores de desempenho e operacionais.

III.

P riorização de compras de produtos e serviços ecologicamente corretos e
socialmente justos.

IV.

Sensibilização de empregados para atuação em prol da sustentabilidade.

V.	Incentivo ao uso de técnicas ECO eficientes para a construção, reforma ou
ampliação da infraestrutura.

VI.

Uso de fontes de energias renováveis e menos poluentes.

VII.

 inimização, segregação, destinação e tratamento corretos dos resíduos
M
sólidos e líquidos.

VIII. Estímulo a ações que promovam a paz social e a solidariedade.
IX.
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Fortalecimento da integração entre CNC - Fecomércio-Sesc-Senac.

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
SUSTENTÁVEL PARA 2020

I.

 dequação do sistema de esgoto sanitário do Sesc Barra Mansa.
A
Valor: R$ 500.000,00.

II.

 ubstituição de equipamentos de ar-condicionado obsoletos, por
S
equipamentos modernos que utilizam gases inertes ecologicamente corretos
gerando economia no consumo de energia elétrica de +/- 50%.
Valor: R$ 4.496.000,00.

III.

 ubstituição do sistema de aquecimento existente por Solar misto com GN
S
(Gás Natural), gerando economia de 30%.
Valor: R$ 1.200.000,00.

IV.

 odernização do elevador do Sesc Campos por equipamentos modernos
M
gerando uma economia de 30% no consumo de eletricidade.
Valor: R$ 100.000,00.

V.

 ubstituição do elevador do Sesc Niterói por equipamentos modernos
S
gerando uma economia de 30% no consumo de eletricidade.
Valor: R$ 180.000,00.

VI.

 ubstituição do sistema de ar-condicionado do teatro do Sesc São João de
S
Meriti por equipamentos sem água de arrefecimento, gerando economia de
10% de água potável e de 30% de energia elétrica.
Valor: R$ 250.000,00.

127

PRIORIDADES DAS
ÁREAS PARA 2020
DIRETORIAS, GERÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS
E DE PROGRAMAÇÃO
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Com o objetivo de proporcionar sustentação e apoio às equipes
programáticas no desenvolvimento da gestão administrativa e na
execução da programação, as Gerências desenvolveram o planejamento
das suas ações para 2020, considerando os objetivos, iniciativas e
indicadores estratégicos do Plano Estratégico Sesc 2019-2023.

DPO – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO

GERÊNCIA DE PROCESSOS E PROJETOS
A Gerência de Processos e Projetos conduz a elaboração,
desdobramento e revisão do Planejamento Estratégico,
além do acompanhamento e reporte dos projetos e
indicadores oriundos do Planejamento Estratégico.
Também conduz a padronização, otimização e redesenho
dos processos junto às diversas áreas, elaborando os
documentos normativos que embasam os processos
organizacionais, propondo melhorias e automatizações,
definindo indicadores, controles e acompanhando a
implantação e treinamento dos executores.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PROGRAMA FACILITAÇÃO
Aproximar, vivenciar e melhorar os processos do dia a dia
da operação, replicando e reconhecendo as boas práticas e
tornando-as acessíveis a todos, por meio das iniciativas:

PROGRAMA DE EXCELÊNCIA

•
Melhores práticas: canal direto com os funcionários
para fomentar a inovação, valorizando as novas ideias
e boas práticas, para reter e compartilhar conhecimento,
gerar inovação e implementar melhorias nos processos,
transformando a cultura organizacional com a valorização
dos talentos “prata da casa”.

Criar e disseminar a cultura da excelência, promover a
padronização dos processos nas Unidades através de
uma metodologia de autoavaliação e reconhecimento,
que estimule a busca pela excelência e eficiência nos

• Multiplicadores de padronização: reconhecer, dar autonomia
e celeridade às áreas na gestão da rotina, padronizando
e melhorando os seus processos, por meio da cultura do
“multiplicador”.

Promover a cultura de planejamento e viabilizar o
acompanhamento dos resultados, projetos e indicadores
de desempenho.
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processos e resultados e promova um nivelamento institucional
sobre os nossos padrões de trabalho e como o gerenciamento
da rotina impacta nos resultados, mapeando os pontos fortes e
oportunidades de melhoria em especial, da rotina das Unidades
Operacionais.

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISAS

A Gerência de Estudos e Pesquisas tem como missão prover o Sesc RJ com recomendações de negócio fundamentadas nas informações
e análises internas e de mercado, que subsidiem a tomada de decisão, baseada em conhecimento do mercado, da clientela preferencial
e das atividades desenvolvidas, minimizando riscos e buscando o crescimento sustentado e contínuo da Instituição.
AÇÕES PREVISTAS
PESQUISAS SESC
Realizar estudos e pesquisas com o objetivo de mensurar os índices de satisfação dos produtos e serviços oferecidos pelas áreas
programáticas, identificar novas oportunidades de atuação, e mapear perfis da clientela preferencial.

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gerenciar as atividades da área de TI,
envolvendo a elaboração de projetos de
implantação, racionalização e redesenho
de processos, incluindo desenvolvimento e
integração de sistemas. Analisar e definir novas
tecnologias e produtos de software e hardware.
Contribuir para o desenvolvimento profissional
e humano de toda a equipe de TI. Incentivar a
criatividade e a inovação nos processos e nas
soluções tecnológicas.
AÇÕES PREVISTAS
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO SEDE E
UNIDADES
Substituição de impressoras antigas por
equipamentos novos, com serviços de troca de
insumos e peças inclusos.

ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
• Solução Educacional e Universidade Corporativa: aquisição de serviço de
hospedagem e suporte da solução LMS que atenderá às demandas da GRH.
• Implantação de Solução de CRM: aquisição de solução de Relacionamento
com Cliente para atendimento às demandas da GRC.
• Desenvolvimento de Portal Corporativo (Portal e Extranet): aquisição de
nova plataforma de Portal Corporativo.
• Implantação de novo Back Office: implantação de nova solução de Back
Office, para atendimento às necessidades das Gerências de Orçamento,
Financeiro e Logística.
• Implantação de Sistema de Folha de Pagamento: implantação de nova
solução para atendimento às necessidades da GRH.
• Aquisição de novo Módulo Portal de Compras - Paradigma: aquisição dos
módulos de Estoque e Patrimônio.
• Solução integrada de Gestão Hoteleira: aquisição e implantação de nova
solução para atendimento às demandas dos hotéis do Sesc RJ.
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DAF – DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
GERÊNCIA DE RH
A Gerência de Recursos Humanos provê a Instituição
com os recursos humanos necessários à execução
das atividades do Sesc RJ, através dos processos
de Recrutamento e Seleção, bem como garantir a
elaboração, implementação e realização das políticas de
Treinamento e Desenvolvimento, Medicina e Segurança
do Trabalho, Remuneração e Benefícios e Administração
de Pessoal, sempre em consonância com a legislação
interna e com as leis trabalhistas vigentes.

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS DE LIDERANÇA

AÇÕES PREVISTAS

PDL - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA CONVIVA

Desenvolver competências de gestão e liderança de projetos em
ocupantes de cargos/funções de Analistas SR e/ou Especialista de
Programas Estratégicos do Sesc RJ.

Sedimentar o conceito do programa em todas as
Unidades Operacionais e ampliar o escopo de
abrangência das ações iniciadas em 2019.
ESPAÇO CONVIVA OUTSIDE
Ampliar o espaço de convivência do 3º andar da sede
do Sesc RJ, no Flamengo, estendendo as melhorias para
a área externa do andar.
PESQUISA DE SATISFAÇÃO INTERNA
Iniciar a prática de aferição do índice de satisfação
interna, em atendimento ao Planejamento Estratégico,
através de plataforma online/people analytics visando
entender os fatores que impactam no engajamento e na
experiência dos colaboradores para transformar o Sesc
RJ em lugar melhor e mais produtivo para se trabalhar.

132

Identificar profissionais com potencial para ocupar posições futuras de
liderança, a fim de que sejam desenvolvidos e estejam aptos a ocupar
cargos de gestão quando necessário.
IMPLANTAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE ELETRÔNICA DE PESSOAL
Habilitar na plataforma Vagas.com a emissão de Requisição de Pessoal
Eletrônica, garantindo mais segurança, agilidade e qualidade no
processo de solicitação/abertura de novas vagas.

DESENVOLVIMENTO DE TRILHAS DE CONHECIMENTO EAD
Fomentar, orientar e estimular o acesso à Universidade Corporativa
através de trilhas de conhecimento para públicos-alvo previamente
determinados.
IMPLANTAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Contribuir para o desenvolvimento das pessoas na organização, com foco
essencial no diagnóstico da lacuna entre o comportamento ideal e o real.

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA
ESTUDO DE VIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
Oferecer aos colaboradores a possibilidade de
cadastrar-se em um banco de reservas, disponibilizandose em efetuar uma futura troca entre as Unidades, visando
possibilitar a redução do percurso e/ou tempo entre
trabalho x casa.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO EMPREGADO –
BENEFÍCIOS
Desenvolver solução de atendimento que ofereça aos
empregados a possibilidade de pronto atendimento com
informações relativas a benefícios.
CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA
Criar um grupo de estudos e apoio multidisciplinar para
análise de maneira sistemática e em linguagem simples,
das boas práticas em biossegurança na área de saúde
e gerenciamento dos resíduos gerados no SESC RJ, de
acordo com a NR32.

A Gerência de Logística busca gerir de forma consciente
as aquisições, contratações e os serviços corporativos da
Instituição, com foco na redução dos custos, através de
controles sistemáticos dos processos e disseminação das
instruções junto às Unidades e Gerências da Sede, com
foco no cumprimento da missão institucional.

AÇÕES PREVISTAS
POSTO AVANÇADO DO ALMOXARIFADO
CENTRAL NA REGIÃO SERRANA
Criar o primeiro Posto Avançado do Almoxarifado
Central na Região Serrana, baseado na Unidade Sesc
Alpina.
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E
PROSPECÇÃO DE NOVOS FORNECEDORES
Criar o Programa de Desenvolvimento e Prospecção
de Novos Fornecedores para melhor atendimento das
demandas do Sesc RJ.
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DPS – DIRETORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS
GERÊNCIA DE CULTURA

GERÊNCIA DE SAÚDE

O Programa Cultura atua para ampliar o repertório
simbólico dos sujeitos a partir dos seus contextos
socioculturais, promovendo o diálogo permanente entre os
atores desse processo e priorizando sempre a formação,
a experimentação, a circulação, o encontro e a troca entre
diferentes saberes, modos de sentir, fazer e viver.

O Programa Saúde pauta-se pelo Planejamento
Estratégico 2019-2023, o Referencial Programático e a
realidade que molda nossas ações. A Nutrição, além de
prosseguir na retomada de lanchonetes próprias, prevê a
abertura de restaurantes em shoppings para habilitados
Sesc, conectada com a oferta de comida de verdade.
A Saúde Bucal, através das Unidades fixas e móveis,
planeja diversificar e ampliar suas ações educacionais,
assim como os cuidados odontológicos. A Educação em
Saúde recupera sua transversalidade e territorialidade,
tornando-se um ativo indispensável neste momento de
crise da saúde pública. Por fim, o Cuidado Terapêutico
faz-se presente por meio do Sesc Saúde Mulher, que
finalmente debutou no Estado.

Como intenção transformadora, o Programa Cultura
oferece espaços para a apreensão e a apropriação de
códigos de leitura de mundo, possibilitando a construção
e o fortalecimento da autonomia dos sujeitos, almejando
o seu posicionamento e sua ação sobre o seu entorno.
Portanto, seja no uso das apresentações artísticas, seja
na participação em cursos ou oficinas, e no exercício da
leitura propriamente dita, o caráter formativo da experiência
artística está presente em todas as vivências oferecidas.

AÇÕES PREVISTAS
AÇÕES PREVISTAS

ODONTOSESC E SAÚDE MULHER

BIBLIOSESC

Expansão do projeto com aumento de duas unidades
móveis, sendo uma para OdontoSesc e outra para
Saúde Mulher.

Realizar a expansão do projeto com duas novas
Unidades e a readequação metodológica das quatro
Unidades existentes.
CASARÃO ARTESESC
Executar os projetos de ocupação dos espaços, após a
reforma do espaço.
TEATRO SESC CAMPOS
Colaborar na programação para implantação de ações
regulares, após a reforma do espaço.
UNIDADE GINÁSTICO
Contribuir na definição dos espaços de cultura e
acompanhar os projetos especializados.
OFERTA DE SERVIÇOS EM AMBIENTES DIGITAIS
Implementar a venda de ingressos por serviço digital.
134

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
A Educação permeia e integra as atividades e os programas das outras áreas de atuação do Sesc. Tem por desafio
promover mudanças que favoreçam o crescimento pessoal e social, se concretizando por meio de ações de educação
formal e complementar. Sendo assim, o Programa Educação do Sesc RJ busca como princípio fundamental o reconhecimento
de crianças, jovens, adultos e idosos como sujeitos do conhecimento, ou seja, aqueles que realizam, pensam, elaboram,
constroem e repensam, a partir de uma interação com todos os envolvidos neste processo de aprendizagem: aluno,
família, professores, Sesc e comunidade.
Consideramos, assim, a educação permanente, aquela que estabelece ações sobre a realidade, iluminadas pelo
conhecimento e que torna possível a transformação social. Nosso objetivo é criar espaços – objetivos e subjetivos – que
estimulem uma leitura ampliada da sociedade e do mundo, promovendo o diálogo entre as diferentes gerações, as diversas
linguagens, a ciência e a tecnologia, para produzir conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento humano.

AÇÕES PREVISTAS
UNIDADE MÓVEL
Aquisição de uma unidade móvel de ArteC&T para ampliar a capacidade de atuação e disseminação de conhecimentos.
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GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
Ações e estratégias voltadas ao protagonismo social e
ao empoderamento de pessoas e sujeitos, de forma que
se construam redes de ações e de fortalecimento nos
territórios de abrangência das Unidades Operacionais
Sesc RJ.
A ação do Programa Assistência visa estimular o
desenvolvimento social, a participação e a cooperação
entre as pessoas, instituições e organizações
sociais. Consiste nas Atividades de Desenvolvimento
Comunitário, Segurança Alimentar e Nutricional e
Trabalho Social com Grupos. Do ponto de vista
prático, focamos no trabalho voltado à promoção e à
participação da clientela preferencial do Sesc RJ, de
moradores de favelas e comunidades em situação de
vulnerabilidade social a fim de contribuir para a inclusão
e o acesso aos direitos sociais. Do ponto de vista
estratégico, buscamos a identificação de oportunidades
que fomentem a cooperação, o desenvolvimento da
autonomia, o protagonismo social, a sustentabilidade e o
empoderamento de jovens, mulheres, crianças, adultos e
idosos em conjunto com lideranças e instituições sociais.

AÇÕES PREVISTAS
CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO
Desenvolver novos olhares e perspectivas para o cuidado
de crianças e adolescentes com TEA, através de uma
metodologia que considera a participação das famílias
nas atividades desenvolvidas e o desenvolvimento
de terapias lúdicas voltadas ao empoderamento e
protagonismo de autistas e familiares.
CENTRO DE REFERÊNCIA EM LONGEVIDADE
Implantar o Centro de Referência em Longevidade em
conjunto com a Unidade Copacabana em local a ser
definido.
SEMINÁRIO SESC+ VIDA
Realizar encontros para debater metodologias, rumos e
objetivos do Trabalho Social com Idosos em todo o Estado.

SESC+ JUVENTUDES
Criar uma plataforma de atividades voltadas ao protagonismo juvenil,
a partir de projetos e outras iniciativas que consideram os percursos
biográficos, as dificuldades, os planos de vida e as incertezas sobre o
futuro como recursos para a criação de ações que compreendam um
olhar diferenciado sobre a realidade.
#REDETMJ
Criar estratégias de mobilização de adolescentes, jovens, famílias,
terapeutas e instituições de atenção psicossocial (em rede) para o
enfrentamento à depressão, distúrbios, transtornos e o suicídio juvenil.
REDE JUNTOS
Criar estratégia de pesquisa, mapeamento e mobilização de diferentes
redes e grupos juvenis para impulsionar novas formas de investimento
social e ações coletivas nos territórios.
BOTINHO
Parceria do Sesc com o CBMERJ para o atendimento a crianças,
adolescentes e jovens em ações de férias voltadas para o uso coletivo
das praias e outras questões relacionadas com a coletividade e a
cidadania.
OBSERVATÓRIO SESC DE JUVENTUDES
Desenvolver um olhar diferenciado para a produção, análise e
tratamento de dados sobre as juventudes, considerando o protagonismo
juvenil como principal ferramenta na produção de estudos e pesquisas
sobre suas próprias histórias.
FESTIVAL SESC DE JUVENTUDES
Apresentar à sociedade o trabalho desenvolvido pelo Sesc, ao mesmo tempo
em que trabalhamos a divulgação desse projeto nos diferentes territórios.
SEMINÁRIO DE JUVENTUDES
Propor novas formas de apresentação de estudos, pesquisas e conceitos,
no qual os jovens são os protagonistas e gestores do seminário.
RENDE PRA MIM
Desenvolver estratégia inovadora de mapeamento em escolas públicas
e demais parceiros, focada em questões como violência e abusos a
fim de conscientizar os diferentes públicos a respeito do combate à
violência e à desconstrução das culturas de abuso.
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TERRITÓRIO JUVENTUDES

FESTIVAL DE ECONOMIA CRIATIVA

Sensibilizar a sociedade para os direitos da juventude e para a
construção desse conceito, considerando os efeitos do cenário
econômico e social nos adolescentes e jovens.

Promover um espaço de exposição de produtos e serviços
para empreendedores participantes dos projetos Sesc+
Criativo, Sesc+ Social e Sesc Incubadora, contribuindo
para o desenvolvimento de negócios e geração de renda.

MOSTRA MAIS
Promover o encontro dos grupos de idosos do TSI de todas as
Unidades do Sesc RJ, em um momento de troca de experiência e
intercâmbio entre os participantes com a exibição e apresentação
dos trabalhos desenvolvidos durante o ano.
INCUBADORA DE ECONOMIA CRIATIVA
Estruturar modelos de negócios sustentáveis (social, ambiental
e econômico), ampliar a visibilidade dos grupos atendidos e
também a geração de renda dos participantes por meio do
empreendedorismo em diferentes localidades do Estado.

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM
SUSTENTABILIDADE (LAPS)
Implantar o Laboratório de Práticas em Sustentabilidade
(LAPS) em conjunto com a Unidade Tijuca, na própria
Unidade
NORDESTE E SUSTENTABILIDADE
Dar continuidade às ações de valorização do povo e da
cultura nordestina a partir do intercâmbio e exposição de
práticas sustentáveis existentes na região nordeste

SEMINÁRIO DE COOPERATIVISMO POPULAR

ECOLOJA

O evento tem como finalidade ampliar o conhecimento
sobre as ações e movimentos de trabalhadores formados
por indivíduos pertencentes a diversos setores da sociedade,
fundamentados na superação de situações de exclusão, assim
como a predominância de um modelo de gestão democrático e
participativo.

Criar uma loja de produtos sustentáveis demonstrando
o trabalho de sustentabilidade e desenvolvimento
comunitário do Sesc RJ, contribuindo para a geração de
renda dos produtores.		

FEIRA SESC DE ARTES MANUAIS

O Sesc RJ oferta uma série de oficinas, vivências,
exposições e palestras celebrando o dia mundial da
água, criado com o objetivo de alertar a população
internacional sobre a importância da preservação da
água para a sobrevivência de todos os ecossistemas
do planeta.

Promover feiras com exposições, oficinas e workshops de práticas
e produtos inovadores no ramo das artes manuais.

SEMANA DA ÁGUA
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GREEN RIO

CIRCUITO SESC SOCIAL

Evento que vem se firmando como plataforma de negócios
que reúne expositores, palestrantes e representantes da
Economia Verde.

Otimizar atuação do Programa Assistência em localidades com
baixo acesso às programações do Sesc RJ.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Realizar programações de referência em todas as
Unidades, na data comemorativa internacional, para
refletir problemas ambientais existentes no planeta.
DIA MUNDIAL DOS OCEANOS
Realizar programações de referência, na data
comemorativa internacional, para refletir sobre a
importância dos oceanos, alertando a população sobre
os dados de poluição atual e principais problemas
socioambientais causados principalmente pelo
plástico.
MOSTRA SESC+ SUSTENTABILIDADE
Reunir em um só local diversas ações de educação
para o desenvolvimento sustentável, realizadas pelas
Unidades do Sesc RJ em todo o Estado.
CLEAN UP DAY
O Dia Mundial de Limpeza é uma ação mundial que visa
promover a mobilização de voluntários para a limpeza
de suas cidades, bairros, praias e praças e parques. A
ação simboliza a necessidade de conscientização da
sociedade para um problema maior do descarte irregular
de resíduos sólidos urbanos.
VIRADA SUSTENTÁVEL
A Virada Sustentável é um movimento que acontece em
várias cidades do Brasil, com o objetivo de reunir atividades
e conteúdos ligados aos temas da sustentabilidade,
pautados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU. A programação é realizada em um
mesmo final de semana, simultaneamente em parques e
praças públicas, espaços culturais, universidades e escolas.
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.
UNIDADE ASSISTÊNCIA BAIXADA FLUMINENSE
Consolidar a atuação da Assistência, em parceria com
demais áreas do Programa do Sesc RJ, na Unidade
Baixada Fluminense.
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SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Realizar encontros para debater metodologias, rumos e objetivos
do Desenvolvimento Comunitário em todo o Estado.
SEMANA DA INCLUSÃO
Semana com atividades voltadas para o despertar da sociedade
sobre a importância da integração e o respeito às pessoas com
deficiência.
MARÇO DELAS
Celebrar o Dia Internacional da Mulher, apresentando à
sociedade um olhar crítico, fundamentado na análise da luta
das mulheres por direitos, autonomia, protagonismo e equidade
social, que reforcem o posicionamento das mulheres em relação
aos diversos temas de seus cotidianos, incluindo violência e
empoderamento.
NÚCLEO POVOS E NAÇÕES
Implantar um Núcleo de Práticas de Valorização de Refugiados
em uma Unidade Operacional de Referência.
BAIRRO CIDADÃO
Estimular ações e programações com crianças para que
construam uma relação com a cidade, ressignificando espaços,
reconhecendo direitos e deveres e construindo um olhar coletivo
sobre os bairros a partir do ponto de vista infantil.
EM CASA NO BRASIL
Sensibilizar a população do Rio de Janeiro sobre a questão
do refúgio, contribuir para a melhor recepção dessas
pessoas, reduzir a xenofobia e o preconceito, e construir um
ambiente favorável socialmente para a integração dessas
pessoas.
COPA DOS REFUGIADOS
Estimular a integração entre migrantes, refugiados e
brasileiros através do futebol e de eventos sociais que visam
combater a xenofobia e melhorar a recepção de pessoas
refugiadas no Brasil.

RIO REFUGIA
Ação social que tem como objetivo criar um
espaço de celebração das diversas culturas e
nações em comemoração ao Dia Mundial do
Refugiado.
AÇÃO SOCIAL CRIANÇA CIDADÃ
Realizar oficinas, cursos, campanhas e atividades
socioeducativas em datas comemorativas como
férias, dia das crianças, entre outras, a fim de
assegurar direitos e promover a cidadania na
infância.
COZINHA EXPERIMENTAL
Consolidar a implantação do Projeto Cozinha
Experimental, do Mesa Brasil.
MESA NO CAMPO
Consolidar a implantação do Projeto Mesa no
Campo, do Mesa Brasil.
III CAMINHADA EM DEFESA DA PESSOA
IDOSA
Em sua terceira edição, a caminhada promoverá
uma reflexão sobre envelhecimento, a defesa, o
respeito e a valorização dos idosos, levando ao
público ponderações sobre os diversos tipos de
violência e suas formas de prevenção.

GERÊNCIA DE LAZER
Esse programa busca atuar como agente de inclusão,
contribuindo para a transformação social através do
esporte, recreação e turismo social. A ideia é incentivar
e interagir por meio de ações educativas e inovadoras
voltadas para o desenvolvimento integral do ser humano.
O objetivo é ser reconhecido pelos comerciários do Rio
de Janeiro como a principal referência na promoção de
experiências de esporte, recreação e turismo social para
a melhoria da qualidade de vida.

AÇÕES PREVISTAS
• Atualizar o modelo de negócio das atividades físicoesportivas nas Unidades, visando ampliar a oferta,
modalidades e horários para a clientela além de
automatizar os processos pertinentes.
• Afirmar e reforçar parcerias com os órgãos públicos
do Estado e dos municípios visando ampliar nossa
capilaridade de atuação nas áreas de Esporte,
Recreação e Turismo Social.
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GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES
A Gerência de Relacionamento com o Cliente tem por objetivo definir e executar
as estratégias de abordagem e fidelização dos trabalhadores do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo e o público em geral, sendo o principal elo entre o Sesc
RJ e seus usuários refletindo a excelência projetada por nossa missão.

AÇÕES PREVISTAS
OUTSOURCING PARA CONTRATAÇÃO DE CONTACT CENTER
Contratar nova empresa para atendimento em canais remotos.
QUALIDADE DO ATENDIMENTO
Implantar solução para o Mapeamento do Atendimento e Pesquisa de Satisfação
de Clientes nas Unidades Operacionais.
HABILITAÇÕES VIA APP
Ampliar canais de relacionamento para habilitação e renovação de cartão Sesc
(Conceito OmniChanel).
IMPLANTAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTO NO SESC
EMPRESAS NA VISÃO CLIENTE E EMPRESÁRIO
Criar mecanismos de controle para mensurar a fidelização dos clientes e a
qualidade dos serviços.
VIABILIZAR ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS E
DE FALA ATRAVÉS DO FALE COM A GENTE, UNIDADES OPERACIONAIS
E SESC EMPRESAS
Estimular a implantação de ambientes integrados de relacionamento com o cliente.
VIABILIZAR ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS E
DE FALA NAS UNIDADES OPERACIONAIS E SESC EMPRESAS
Estimular a implantação de ambientes integrados de relacionamento com o cliente.
IMPLANTAR NOVA FERRAMENTA DE WFL DE ATENDIMENTO NO FALE
COM A GENTE
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ELABORAR MANUAL DE CUSTOMER EXPERIENCE
• Prover estudo mapeando o perfil do cliente Sesc RJ (quem
é, o que mais consome, qual a frequência, o que reclama).
• Realizar estudo para definir identidade de atendimento do
Sesc RJ.
• Mapear estratégias de atendimento.
• Definir parâmetros de vestimentas e conduta.
• Definir parâmetros de estrutura das Centrais de
Atendimento.
• Definir perfil do colaborador de atendimento.
• Atualizar escopo de atividades e organograma da área.
• Identificar e tratar gaps no SPAM da área.
• Mapear principais impactos oriundos de eventos
sistemáticos definindo modelo de boas práticas e
contingência (FIN, Abertura de hotelaria, etc.)
• Estabelecer o papel da Área de Relacionamento com
Clientes em linha com o modelo de atividades da área em
criação pelo Departamento Nacional.
• Definir referências e documentos norteadores.
• Criar Termos e Definições (Conceitos: reclamações/
denúncias/sugestões/elogios).
• Estabelecer critérios quanto a prazo para tratamento de
demandas.
• Apontar Canais de Relacionamento com Clientes e seus
campos de atuação.
• Criar Perfil de Responsáveis (cargos e funções).
• Divulgar e gerenciar atualizações de regras de atendimento
e conduta.
• Divulgar e gerenciar atualizações do Manual de Customer
Experience.
• Prover campanha de massificação do modelo para
funcionários.
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PROGRAMA DE
COMPROMETIMENTO
E GRATUIDADE – PCG
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O Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG
é resultado de um acordo firmado entre a Confederação
Nacional do Comércio - CNC e o Governo Federal,
através dos Ministérios da Educação, do Trabalho
e Emprego e da Fazenda, a fim de oferecer ações
de cunho educativo destinado prioritariamente, aos
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo
e seus dependentes e aos estudantes da rede pública
de Educação Básica, todos com renda familiar de até 3
(três) salários-mínimos nacional.
A meta de aplicação de recursos é de 1/3 (um terço)
da receita de contribuição líquida, sendo que 50%
(cinquenta por cento) deste montante será aplicado na
Gratuidade PCG.
O Sesc RJ presta serviços sociais nas áreas de Educação,
Saúde, Cultura, Lazer e Assistência a fim de melhorar a
qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens,
serviços e turismo e de sua família e, consequentemente,
da comunidade que estão inseridos.
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Em 2020, o valor destinado
previsto para o Programa
de Comprometimento e
Gratuidade – PCG é de R$
156.709.754,00 (cento e
cinquenta e seis milhões,
setecentos e nove mil, setecentos
e cinquenta e quatro reais)
correspondente a 33,33%
do valor da Receita de
Contribuição Compulsória
Líquida, obedecendo ao Decreto
nº. 6.632, de 05 de novembro
de 2008.

OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O PCG EM 2020 SÃO:
GARANTIR A CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA
Garantir a confiabilidade das informações produzidas a partir da análise dos projetos e dos mensuradores das realizações em
conformidade com as diretrizes do programa, a fim de garantir os critérios propostos.
ORIENTAR COLABORADORES QUANTO ÀS NORMAS DO PROGRAMA
Orientar os colaboradores quanto às normas, conceitos, documentações, procedimentos e operacionalização adequada às
programações e aos dados relativos ao Programa com objetivo de aprimorar a execução, o monitoramento das atividades e o
arquivamento dos documentos.
APRIMORAR O MONITORAMENTO, O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
A fim de avaliar se a execução das atividades está de acordo com o conteúdo, o custo e a produção prevista no Programa de
Trabalho, deverá ser adotada o uso da metodologia qualitativa, somada às avaliações quantitativas e a aplicação de pesquisas
de satisfação, criando indicadores e adequando respostas aos parâmetros mínimos definidos e exigidos.

QUADROS
APLICAÇÃO DA RECEITA COMPULSÓRIA - PCG 2020
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA COMPULSÓRIA
(-) COMISSÃO DO INSS – 2%
(-) CONTRIBUIÇÃO À FECOMÉRCIO – 3%

EM R$ 1
494.610.014,00
9.892.200,00
14.541.534,00

RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA

470.176.280,00

VALOR DESTINADO AO PCG

156.709.754,00

VALOR DESTINADO À GRATUIDADE
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE

78.354.877,00
156.709.754,00
78.354.877,00
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QUADRO A

LAZER

SAÚDE

EDUCAÇÃO

PROGRAMA

DEMONSTRATIVO DAS METAS PREVISTAS TOTAIS DO PCG NO EXERCÍCIO DE 2020

146

PRODUÇÃO
ATIVIDADE
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
TOTAL
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
TOTAL
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
RECREAÇÃO
TURISMO SOCIAL
TURISMO SOCIAL
TURISMO SOCIAL
TOTAL

MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR
COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR
APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE

REALIZAÇÃO
CRECHE
PRÉ-ESCOLA
OFICINA
CURSO
OFICINA
OFICINA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
EXPOSIÇÃO
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
EXPOSIÇÃO
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
EXPOSIÇÃO
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
VIVÊNCIA

SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE

CURSO
OFICINA
PALESTRA
RODA DE CONVERSA
VIVÊNCIA
ENCONTRO
EXPOSIÇÃO MEDIADA
ORIENTAÇÃO
VIDEO DEBATE

FORMAÇÃO ESPORTIVA
FORMAÇÃO ESPORTIVA
FORMAÇÃO ESPORTIVA
FORMAÇÃO ESPORTIVA
SEM MODALIDADE
TURISMO EMISSIVO
TURISMO EMISSIVO
TURISMO RECEPTIVO

ESPORTE COLETIVO
ESPORTE INDIVIDUAL
LUTA
MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS
COLÔNIA DE FÉRIAS
EXCURSÃO
PASSEIO
PASSEIO LOCAL

Nº DE INSCRIÇÕES
72
144
32.294
1.592
65.940
791
5.659
53.704
385
44.235
3.148
23.331
16.618
454
9.056
1.971
14.766
390
4.794
40.927
3.653
410

VARIÁVEL
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PÚBLICO
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
PÚBLICO
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PÚBLICO
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES

8.595
13.426
101.579
447.912
41 FREQUÊNCIA
14.888 FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PARTICIPANTES
54.450 PARTICIPANTES
36 PARTICIPANTES
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
69.415
8.784 FREQUÊNCIA
14.969 FREQUÊNCIA
3.898 FREQUÊNCIA
12.541 FREQUÊNCIA
2.661 FREQUÊNCIA
2.093 FREQUÊNCIA
24.491 FREQUÊNCIA
3.748 FREQUÊNCIA
73.185

VALORES (R$)
PREVISTOS
57.984
116.544
172.571
64.101
242.531
2.288
224.482
137.468
22.939
9.237
119.439
3.148
247.436
23.330
16.618
5.339
47.162
1.971
226.035
14.766
390
53.710
96.775
86.444
3.653
410
370.402
8.595
13.426
101.577
1.438
24.524
13.129
3.976
54.450
36
109.429
276.100
2.422
108.150
186.969
73.255
122.882
22.334
4.092
23.658
3.749

PREVISTOS
1.867.050
4.412.321
3.186.383
5.049.836
571.420
77.350
4.113.424
1.985.329
275.369
803.412
1.731.493
17.473
1.738.434
137.262
91.447
195.013
1.736.567
19.225
2.107.712
118.317
43.122
639.087
815.021
2.255.595
92.410
5.290
1.235.654
30.027
253.373
911.165
36.515.581
40.021
251.136
161.353
24.552
342.074
1.466
193.038
2.751.739
4.384
3.769.763
8.391.850
5.547.225
5.022.588
2.303.634
528.195
2.807.747
6.943.255
931.603
32.476.097

PROGRAMA
CULTURA
ASSISTÊNCIA

PRODUÇÃO
ATIVIDADE
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
TOTAL
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL
SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TOTAL

MODALIDADE
CIRCO
CIRCO
CIRCO
DANÇA
DANÇA
DANÇA
DANÇA
DANÇA
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE

REALIZAÇÃO
CURSO
OFICINA
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
DEBATE
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
EXPOSIÇÃO DE ARTE
VISITA MEDIADA À EXPOSIÇÃO
CURSO
OFICINA
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
EXPOSIÇÃO
APRESENTAÇÃO
MEDIAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
EXPOSIÇÃO
EXIBIÇÃO
OFICINA
CONSULTA
EMPRÉSTIMO

SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE

CURSO
OFICINA
PALESTRA
RODA DE CONVERSA
ENCONTRO
CURSO
OFICINA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
ENCONTRO
REUNIÃO

Nº DE INSCRIÇÕES VARIÁVEL
286 FREQUÊNCIA
922 FREQUÊNCIA
PÚBLICO
4.275 FREQUÊNCIA
490 FREQUÊNCIA
360 PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
1.210 FREQUÊNCIA
762 FREQUÊNCIA
PARTICIPANTES
PÚBLICO
1.762 FREQUÊNCIA
3.190 FREQUÊNCIA
1.778 PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
PARTICIPANTES
1.852 FREQUÊNCIA
860 FREQUÊNCIA
PÚBLICO
1.445 FREQUÊNCIA
3.049 FREQUÊNCIA
2.751 PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
PÚBLICO
PARTICIPANTES
1.281 FREQUÊNCIA
924 FREQUÊNCIA
662 PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
PÚBLICO
2.013 FREQUÊNCIA
PESSOAS PRESENTES
11.391 CLIENTES PRESENTES
41.263
20.482 FREQUÊNCIA
59.959 FREQUÊNCIA
17.070 PÚBLICO
PARTICIPANTES
440.914 PARTICIPANTES
426 FREQUÊNCIA
828 FREQUÊNCIA
32.544 FREQUÊNCIA
12.466 FREQUÊNCIA
16.199 PÚBLICO
254.955 PARTICIPANTES
51.769 PARTICIPANTES
291.361

VALORES (R$)
PREVISTOS
23.078
3.516
80.887
95.115
5.831
360
71
21.955
72.141
10.203
102
103.088
43.426
12.856
1.778
1.084
2.692.517
53.029
72.799
3.860
752.431
13.450
7.902
2.751
14.874
27.900
192.161
5.813
29.411
7.815
662
10.598
22.579
87.060
2.898
323.160
27.227
260.654
125.847
17.070
11.258
440.914
10.224
1.052
535.913
38.522
16.199
254.955
51.769

PREVISTOS
561.745
69.242
3.243.364
3.822.047
261.807
7.639
3.081
710.288
1.072.797
598.374
9.951
19.103.384
796.940
370.446
93.102
211.542
6.663.346
463.937
1.705.244
125.203
11.237.351
250.637
197.409
118.518
353.845
103.260
4.861.516
75.796
521.621
84.504
213.581
359.324
155.573
1.675.534
47.827
5.207.499
3.057.532
68.414.806
2.724.054
1.610.554
186.722
220.978
1.003.421
532.057
291.614
5.696.402
960.408
142.680
1.635.088
529.529
15.533.507
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QUADRO B

LAZER

SAÚDE

EDUCAÇÃO

PROGRAMA

DEMONSTRATIVO DAS METAS PREVISTAS COM GRATUIDADE NO EXERCÍCIO DE 2020
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PRODUÇÃO
ATIVIDADE
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES
TOTAL
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
TOTAL
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
RECREAÇÃO
TURISMO SOCIAL
TURISMO SOCIAL
TURISMO SOCIAL
TOTAL

MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR
COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR
APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
HUMANIDADES
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE

REALIZAÇÃO
CRECHE
PRÉ-ESCOLA
OFICINA
CURSO
OFICINA
OFICINA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
EXPOSIÇÃO
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
EXPOSIÇÃO
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
EXPOSIÇÃO
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
VIVÊNCIA

SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE

CURSO
OFICINA
PALESTRA
RODA DE CONVERSA
VIVÊNCIA
ENCONTRO
EXPOSIÇÃO MEDIADA
ORIENTAÇÃO
VIDEO DEBATE

FORMAÇÃO ESPORTIVA
FORMAÇÃO ESPORTIVA
FORMAÇÃO ESPORTIVA
FORMAÇÃO ESPORTIVA
SEM MODALIDADE
TURISMO EMISSIVO
TURISMO EMISSIVO
TURISMO RECEPTIVO

ESPORTE COLETIVO
ESPORTE INDIVIDUAL
LUTA
MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS
COLÔNIA DE FÉRIAS
EXCURSÃO
PASSEIO
PASSEIO LOCAL

Nº DE INSCRIÇÕES
54
108
14.247
1.194
13.188
52
4.244
8.262
181
11.058

4.242
4.155
211
1.811

3.692

2.256
4.092
407
103

VARIÁVEL
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PÚBLICO
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
PÚBLICO
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PÚBLICO
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES

861
1.221
10.160
85.758
10 FREQUÊNCIA
1.240 FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PARTICIPANTES
4.538 PARTICIPANTES
10 PARTICIPANTES
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
5.798
6.588 FREQUÊNCIA
11.227 FREQUÊNCIA
2.923 FREQUÊNCIA
9.406 FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
10.805 FREQUÊNCIA
624 FREQUÊNCIA
41.573

VALORES (R$)
PREVISTOS
43.488
87.408
76.137
48.076
48.507
153
168.362
21.150
10.797
4.347
29.861
0
115.007
4.242
4.155
2.482
9.433
0
105.059
3.692
0
24.964
45.542
8.647
407
103
174.308
861
1.221
10.160
360
2.044
8.753
1.755
4.538
10
50.862
211.892
1.140
81.117
140.230
54.945
92.166
0
0
10.441
625

PREVISTOS
1.400.288
3.309.241
1.405.806
3.787.427
114.288
5.157
3.085.073
305.457
129.642
378.083
433.087
0
808.019
24.957
22.865
90.916
347.359
0
979.642
29.586
0
297.045
383.551
248.371
10.362
1.338
581.494
3.030
23.043
91.535
18.296.662
10.014
21.011
107.577
10.854
28.506
407
89.723
2.111.808
2.063
2.381.963
6.294.251
4.160.606
3.767.281
1.727.792
0
0
3.064.468
155.244
19.169.642

PROGRAMA
CULTURA
ASSISTÊNCIA

PRODUÇÃO
ATIVIDADE
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
ARTES VISUAIS
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
LITERATURA
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
TOTAL
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL
SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS
TOTAL

MODALIDADE
CIRCO
CIRCO
CIRCO
DANÇA
DANÇA
DANÇA
DANÇA
DANÇA
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE

REALIZAÇÃO
CURSO
OFICINA
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
DEBATE
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
EXPOSIÇÃO DE ARTE
VISITA MEDIADA À EXPOSIÇÃO
CURSO
OFICINA
APRESENTAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
EXPOSIÇÃO
APRESENTAÇÃO
MEDIAÇÃO
CURSO
OFICINA
PALESTRA
DEBATE
EXPOSIÇÃO
EXIBIÇÃO
OFICINA
CONSULTA
EMPRÉSTIMO

SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE
SEM MODALIDADE

CURSO
OFICINA
PALESTRA
RODA DE CONVERSA
ENCONTRO
CURSO
OFICINA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
ENCONTRO
REUNIÃO

Nº DE INSCRIÇÕES VARIÁVEL
126 FREQUÊNCIA
261 FREQUÊNCIA
PÚBLICO
3.054 FREQUÊNCIA
44 FREQUÊNCIA
270 PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
580 FREQUÊNCIA
FREQUÊNCIA
PARTICIPANTES
PÚBLICO
699 FREQUÊNCIA
319 FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
PARTICIPANTES
735 FREQUÊNCIA
30 FREQUÊNCIA
PÚBLICO
680 FREQUÊNCIA
762 FREQUÊNCIA
1.279 PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
PÚBLICO
PARTICIPANTES
295 FREQUÊNCIA
231 FREQUÊNCIA
PÚBLICO
PARTICIPANTES
PÚBLICO
PÚBLICO
503 FREQUÊNCIA
PESSOAS PRESENTES
1.139 CLIENTES PRESENTES
11.007
6.302 FREQUÊNCIA
9.993 FREQUÊNCIA
3.414 PÚBLICO
PARTICIPANTES
62.990 PARTICIPANTES
198 FREQUÊNCIA
207 FREQUÊNCIA
9.838 FREQUÊNCIA
4.155 FREQUÊNCIA
7.624 PÚBLICO
25.495 PARTICIPANTES
24.364 PARTICIPANTES
154.580

VALORES (R$)
PREVISTOS
10.184
997
35.687
67.943
531
270
33
7.320
34.591
0
45
45.031
17.236
1.286
0
505
1.386.384
24.956
28.892
135
577.450
6.330
1.977
1.279
6.915
12.968
84.781
2.736
6.789
1.954
0
4.989
10.495
41.745
725
142.573
2.723
80.203
20.976
3.414
5.235
62.990
4.752
263
252.196
12.841
7.624
25.495
24.364

PREVISTOS
248.790
19.650
1.431.094
2.731.323
23.467
5.729
1.432
236.957
514.404
0
4.390
8.273.991
316.331
37.020
0
98.331
3.431.074
218.331
676.824
4.404
8.624.172
117.958
49.445
55.171
164.575
48.000
2.144.969
35.683
120.433
21.137
0
169.273
72.318
803.439
11.986
2.297.480
306.050
33.315.631
838.191
268.443
37.344
102.777
143.371
247.294
72.904
2.680.668
320.140
67.160
163.445
249.242
5.190.979
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DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E
VALORIZAÇÃO DOS
RECURSOS HUMANOS
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8.1 RECURSOS HUMANOS

Com base no Plano Estratégico
2019-2023 relativas ao capítulo
“Desenvolvimento Profissional e
Valorização dos Recursos Humanos”,
segue apresentação da Gerência de
Recursos Humanos e seu plano de
trabalho para 2020.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
A área de Recrutamento e Seleção tem como objetivo
definir e implementar uma estratégia de atração e
avaliação de talentos, garantindo um processo capaz
de identificar os perfis mais adequados às demandas
do Regional, sempre em consonância com a legislação
interna vigente.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
A Administração de Pessoal é responsável pelo
cumprimento das normas e do atendimento à fiscalização
trabalhista. Prepara e operacionaliza a folha de
pagamento e todos os processos de movimentação de
pessoal.

A Gerência de RH executa seu trabalho a
partir da atuação das áreas:
• RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
• DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
• CONSULTORIA INTERNA
• REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
• SESMT E ASSISTÊNCIA INTERNA
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DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
A Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas tem
como objetivo promover o desenvolvimento contínuo das
pessoas e do Sesc RJ, através da entrega de soluções
de aprendizagem inovadoras, da entrega de iniciativas
capazes de identificar, aperfeiçoar e reter nossos
talentos e do atendimento às prerrogativas legais. As
ações de Treinamento e Desenvolvimento estão aqui
contempladas uma vez que o Regional não possui um
Núcleo de Desenvolvimento Técnico.

CONSULTORIA INTERNA
A Consultoria Interna tem como objetivo ser a interface
com os clientes internos e os subsistemas de RH,
acompanhando a efetiva implementação de estratégias
e procedimentos de Recursos Humanos.
De acordo com esta missão, possui o seguinte escopo de
atuação: participar de reuniões gerenciais, elaborando
estratégias e ações que fomentem a qualidade de vida
no trabalho de todos os colaboradores do DR; informar
às áreas sobre as novas contratações; analisar as
solicitações de desligamento; acompanhar o banco de
horas, entre outras. Todas, com a finalidade de propor
soluções que garantam o cumprimento das normas e
processos do Sesc RJ.
REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Possui como missão prover o Sesc RJ de procedimentos
e políticas de remuneração e de benefícios, ajustadas
às tendências de mercado e capazes de atrair e reter
os talentos necessários ao cumprimento dos objetivos da
Instituição. De acordo com essa missão, é responsável
pelas seguintes rotinas :
• Administração e Manutenção do Plano de Cargos e
Salários
• Controle do QLP – Quadro de Lotação de Pessoal
• Movimentação de Pessoal
• Gestão das Políticas de Remuneração e Benefícios
• Orçamento de Pessoal
SESMT e ASSISTÊNCIA INTERNA
Atua no sentido de atender às demandas legais e
internas relativas à Medicina e Segurança do Trabalho.
Também presta assistência aos funcionários através de
programas de qualidade de vida, tais como preparo
para aposentadoria e saúde ocupacional entre outros.
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8.2 PROJETOS
IMPLANTAR PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
- PROGRAMA CONVIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO
Aumentar o engajamento dos funcionários, de modo
que estejam alinhados aos objetivos estratégicos da
organização, através da promoção de ações de
valorização, reconhecimento e bem-estar, além de
promover maior integração entre as equipes.

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Identificar profissionais com potencial para ocupar
posições de liderança, a fim de que sejam desenvolvidos
e estejam aptos a ocupar cargos de gestão quando
necessário.
Quantitativo previsto de pessoas capacitadas: 250

Quantitativo previsto de pessoas capacitadas: 2.300
PROGRAMA DE JOVEM APRENDIZ - MELHORIAS
PESQUISA DE SATISFAÇÃO INTERNA

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Contribuir para a formação e desenvolvimento de jovens,
com visão humana e social, assim como, proporcionar
espaços de aprendizagem e capacitação profissional
a fim de qualificar e inserir os mesmos no mercado de
trabalho.

Iniciar a prática de aferição do índice de satisfação interna
em atendimento ao Planejamento Estratégico, através
de plataforma online de people analytics que ajuda a
entender os fatores que impactam o engajamento e a
experiência dos colaboradores para transformar o Sesc
Rio em lugar melhor e mais produtivo para se trabalhar.
Quantitativo previsto de pessoas capacitadas: 2.000
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Quantitativo previsto de pessoas capacitadas: 100

APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE
AMBIENTAÇÃO
OBJETIVO ESPECÍFICO
Tornar a ambientação, que é o primeiro contato com a
instituição, um momento de encantamento institucional,
mas também oferecer informações mais completas
que facilitem a integração do novo funcionário as suas
atividades no Sesc RJ.
Quantitativo previsto de pessoas capacitadas: 500

PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA
OBJETIVO ESPECÍFICO
Oferecer aos empregados a possibilidade de cadastrarse em um banco de reservas, disponibilizando-se em
efetuar uma futura troca entre as Unidades, visando
possibilitar a redução do percurso e/ou tempo entre
trabalho x casa, proporcionando melhoria em sua
qualidade de vida, que visa trazer o equilíbrio entre o
profissional e o pessoal – “a pessoa certa no lugar certo”,
além de reduzir custos com despesas de vale-transporte.
Quantitativo previsto de pessoas capacitadas: 400

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
OBJETIVO ESPECÍFICO

CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA

A Avaliação de Desempenho é uma importante
ferramenta de Gestão de Pessoas que corresponde a
uma análise sistemática do desempenho do profissional
em função das atividades que realiza, das metas
estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu
potencial de desenvolvimento, visando contribuir para o
desenvolvimento das pessoas na organização, com foco
essencial no diagnóstico da lacuna entre o comportamento
ideal e o real. A avaliação de desempenho nos fornece
subsídios para identificar necessidades de qualificação,
potencial de desenvolvimento e para gerir a remuneração
do empregado.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Criar um grupo de estudos e apoio multidisciplinar para
análise de maneira sistemática e em linguagem simples,
das boas práticas em biossegurança na área de saúde
e gerenciamento dos resíduos gerados no SESC RJ, de
acordo com a NR32.
Quantitativo previsto de pessoas capacitadas:120

Quantitativo previsto de pessoas capacitadas: 2.300
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INVESTIMENTOS
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9.1 INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA 2020
Os investimentos possuem a finalidade de melhorar a qualidade
do que já é oferecido, bem como ampliar a oferta para que
novos serviços sejam oferecidos. Isso faz com que o Sesc
chegue a mais lugares, de uma forma mais completa, e com
mais qualidade.

Sempre buscando melhorar a infraestrutura das unidades, promovendo
acessibilidade, buscando soluções ambientalmente e socialmente
sustentáveis, e proporcionando uma experiência que mude positivamente
a sociedade.
Através das obras de manutenção e reforma melhoramos a qualidade da
nossa capacidade instalada, já pela aquisição de equipamentos podemos
ampliar nossa capacidade de oferta e melhoria de qualidade, e por fim
através da expansão e aquisição de bens imóveis, ampliar a capacidade
de oferta bem como a capilaridade e alcance dos nossos serviços.

158

159

UNIDADE

DESCRIÇÃO DA DEMANDA
Climatização dos salões do prédio anexo do Hotel

UNIDADE ALPINA

UNIDADE ARTE SESC
UNIDADE BARRA
MANSA
UNIDADE CAMPOS
UNIDADE
COPACABANA
UNIDADE ENGENHO
DE DENTRO

SEDE FLAMENGO

UNIDADES MÓVEIS

Reforma do Lobby e áreas de serviço do Hotel

mai/20

ago/20

Substituição das caldeiras do anexo do Hotel

jan/20

abr/20

Reforço estrutural da laje de piso do térreo

nov/19

mar/20

Recuperação estrutural de taludes no Hotel Alpina

nov/19

mar/20

Implantação de sistema de segurança contra incêndio e pânico

nov/19

abr/20

Implantação de vestiário para funcionários e área de descarte de lixo do Hotel

fev/20

mai/20

Reforma da área técnica

jan/20

fev/20

Reforma da Mansão Finguer - Casarão

mar/20

jul/20

Tratamento da rede de esgoto da Unidade

mai/20

ago/20

Reforma no Teatro com implantação de acessibilidade

fev/20

jul/20

Modernização e adequações civis dos elevadores

jan/20

mar/20

Serviços de obras civis para a reforma da platéia e palco do Teatro de Arena

fev/20

abr/20

Reforma telhados do prédio principal e área de convivência, acesso e instalações

abr/20

jul/20

Adequação das poltronas e substituição do carpete do Teatro
Serviços técnicos de consultoria e elaboração de projetos complementares de
engenharia e orçamentação de obras
Reforma do restaurante da Nutrição - Barra Shopping

mar/20

abr/20

jan/20

ago/20

Reforma do restaurante da Nutrição - Norte Shopping
Registro de preços para aquisição de equipamentos de climatização das Unidades
Sesc
Registro de preços para aquisição de mobiliário corporativo para as Unidades Sesc

jan/20

jan/20

jan/20

jan/20

jan/20

jun/20

jan/20

jun/20

Registro de preços para aquisição de ferramentas e materiais de manutenção

jan/20

jun/20

Reforma e manutenção de 06 carretas OdontoSesc

mar/20

ago/20

Reforma e manutenção de 04 carretas BiblioSesc

mar/20

ago/20

Adequações gerais na Unidade

jan/20

dez/20

UNIDADE MADUREIRA I Adequações gerais na Unidade

jan/20

dez/20

UNIDADE MADUREIRA II Reforma do prédio de Madureira II
UNIDADE MESA BRASIL
Reforma das lojas da Cadeg
- CADEG
UNIDADE MESA BRASIL Adequação do sistema de climatização do Mesa Brasil - Duque de Caxias
- CAXIAS
Adequações civis e instalações do prédio do mesa Brasil - Duque de Caxias

fev/20

jul/20

fev/20

mai/20

UNIDADE GINÁSTICO

UNIDADE NITERÓI
UNIDADE NOGUEIRA

UNIDADE NOVA
FRIBURGO
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DATA DE DATA DE
INÍCIO TÉRMINO
nov/19 abr/20

jan/20

fev/20

fev/20

abr/20

fev/20

mai/20

Aquecimento solar do Hotel

fev/20

mai/20

Implantação de sistema de segurança contra incêndio e pânico

jan/20

fev/20

Sanitário PCD pousada, adequação foyer e novo sanitário PCD e reforma vestiários

mar/20

ago/20

Modernização e adequações civis dos elevadores
Projeto para reforma do Parque Aquático (somente projeto) - -

Novas coberturas metálicas da Unidade

fev/20

mar/20

Projeto de arquitetura para ampliação dos blocos administrativo e multiuso

jan/20

fev/20

Obras de ampliação da Unidade

jan/20

dez/20

UNIDADE

DESCRIÇÃO DA DEMANDA
Regularização contrapisos, drenagem e instalações elétricas do ginásio esportivo

UNIDADE NOVA
IGUAÇU

DATA DE DATA DE
INÍCIO TÉRMINO
jun/20 out/20

Ampliação e reestruturação da Academia Esportiva

mar/20

jun/20

Recuperação do telhado e calhas do ginásio esportivo

fev/20

mai/20

Recuperação estrutural e impermeabilização do castelo d´água

jan/20

abr/20

UNIDADE
QUITANDINHA

Impermeabilização da cúpula do Salão Mauá, coberturas e lajes da Unidade

jun/20

dez/20

Adequação da platéia do Teatro

mar/20

mai/20

Reforma da odontologia e das áreas de circulação do pavimento

fev/20

jul/20

UNIDADE RAMOS

Substituição das esquadrias de alumínio da Unidade

mai/20

out/20

Projeto para reforma do Parque Aquático (somente projeto e licitação)
Impermeabilização lajes, recuperação fachadas, substituição claraboias,
recuperação estrutura metálica forro e infraestrutura elétrica e iluminação do Ginásio
Esportivo
Reforma dos vestiários de serviço no Subsolo

-

-

jun/20

dez/20

abr/20

jul/20

Reforma dos vestiários do Ginásio esportivo

abr/20

jul/20

UNIDADE SÃO
GONÇALO

UNIDADE SÃO JOÃO
DE MERITI

UNIDADE TERESÓPOLIS

UNIDADE TIJUCA

UNIDADE TRÊS RIOS
UNIDADES SESC

Substituição do piso do Ginásio Esportivo - Quadra

fev/20

abr/20

Projeto para reforma do Parque Aquático (somente projeto)

-

-

Reforma da cozinha, instalações elétricas, exaustão e cobertura de acesso

jan/20

fev/20

Adequação do sistema de climatização do Teatro

fev/20

abr/20

Substituição de telhas da laje do teatro e instalação de escada e passarela metálica
Recuperação de parte do revestimento em pastilhas cerâmicas na fachada - Áreas
críticas
Substituição do piso do Ginásio Esportivo - Quadra

fev/20

mar/20

abr/20

jul/20

fev/20

abr/20
-

Projeto para reforma do Parque Aquático (somente projeto)

-

Sistema aquecimento piscinas, dispositivo de sucção de piscinas e reforma da CM

jul/20

out/20

Reforma do Casarão

jan/20

fev/20

Impermeabilização de pátios e lajes, substituição claraboias e revestimentos fachadas abr/20

dez/20

Implantação de salas de atividades no 3º pavimento do Setor AB

mar/20

jan/20

Implantação de sistema de segurança contra incêndio e pânico e SPDA

jan/20

mar/20

Impermeabilização e recuperação estrutural da cisterna

abr/20

jun/20

Projeto para reforma do Parque Aquático (somente projeto)
Reforma dos telhados do Casarão, lanchonete, bloco recepção, sala multiuso 4 e sala
set/20
de atividades e instalações elétricas do casarão
Pacote de obras de investimentos para as Unidades Sesc - Dispensa de licitação
jan/20

-

Pacote de obras de manutenção para as Unidades Sesc - Dispensa de licitação

dez/20

jan/20

dez/20
dez/20
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ORÇAMENTOPROGRAMA
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O Orçamento-Programa da Administração
Regional no Estado do Rio de Janeiro, para
exercício de 2020, totaliza o valor de R$
732.672.509,00 (setecentos e trinta e dois
milhões, seiscentos e setenta e dois mil e
quinhentos e nove reais), segundo as normas
da Resolução SESC CN nº. 1.245/2012,
de 17/02/2012, e a Resolução Sesc nº
1.303/2015, fazendo-se ainda cumprir os
artigos 25 (alíneas “d” e “f”) e 26 (alíneas
“b” e “e”) do Regulamento da Entidade.
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO PROGRAMA - 2020

DOTAÇÃO
TIPO

VALOR (R$)

PART. (%)

182.628.871

24,93%

ENCARGOS PATRONAIS

56.613.892

7,73%

BENEFÍCIOS A PESSOAL

83.988.896

11,46%

1.990.563

0,27%

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

40.188.262

5,49%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

14.613.984

1,99%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

248.898.655

33,97%

183.533

0,03%

CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS

14.541.534

1,98%

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL

27.487.592

3,75%

3.753.295

0,51%

100.000

0,01%

57.683.432

7,87%

732.672.509

100,00%

494.610.014

84,90%

291.503

0,05%

SERVIÇOS DE SAÚDE

15.206.693

2,61%

SERVIÇOS CULTURAIS

1.099.569

0,19%

SERVIÇOS DE LAZER

29.910.580

5,13%

OUTROS SERVIÇOS

334.519

0,06%

RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS

388.769

0,07%

40.725.334

6,99%

582.566.981

100,00%

RUBRICAS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

DESPESAS

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS

OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

VEÍCULOS
BENS MÓVEIS DIVERSOS
EDIFICAÇÕES
DESPESA TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC

RECEITAS

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS A APLICAÇÕES
RECEITA TOTAL
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (*)

150.105.528

TOTAL GERAL DOS RECURSOS - OP 2019

732.672.509

(*) - O valor de R$ 150.185.128,00 será utilizado com base no balancete aprovado de 31/12/2018, por
meio da equação: Disponibilidades Efetivas (R$ 755.880.628,60) - Exigível Imediato (R$ 111.836.205,14).
Totalizando = R$ 644.044.423,46
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10.1 DESPESAS CORRENTES POR PROGRAMA
O quadro abaixo demonstra a composição das Despesas Correntes por Programa:

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES POR PROGRAMA
CÓDIGO

PROGRAMA

VALOR (R$ 1)

PART. (%)

1

EDUCAÇÃO

33.501.255,00

5%

2

SAÚDE

103.551.763,00

16%

3

CULTURA

98.677.479,00

15%

4

LAZER

184.732.133,00

29%

5

ASSISTÊNCIA

63.843.207,00

10%

6

ADMINISTRAÇÃO

159.342.353,00

25%

643.648.190,00

100%

VALOR (R$ 1)

PART. (%)

27.487.592,00

30,9%

3.753.295,00

4,2%

100.000,00

0,1%

57.683.432,00

64,8%

89.024.319,00

100%

TOTAL

10.2 DESPESAS DE CAPITAL
O quadro abaixo demonstra a composição das Despesas de Capital:

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL
CÓDIGO

ELEMENTO DE DESPESA

5.2.1.1

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL

5.2.1.2

VEÍCULOS

5.2.1.3

BENS MÓVEIS DIVERSOS

5.2.2.4

EDIFICAÇÕES

TOTAL
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10.3 DESPESAS CORRENTES E RECEITAS
ORÇADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
O quadro abaixo demonstra a composição das Despesas Correntes e Receitas orçadas por Unidades Orçamentárias para 2020:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESA (R$ 1)

RECEITA (R$ 1)

01- SESC FLAMENGO

214.212.775,00

535.335.348,00

08- SESC NOGUEIRA

24.870.451,00

7.391.060,00

10- SESC SANTA LUZIA

19.291.823,00

1.997.605,00

11- SESC COPACABANA

25.268.525,00

6.343.499,00

12- SESC TIJUCA

23.593.949,00

2.303.229,00

13- SESC ENGENHO DE DENTRO

18.041.242,00

4.540.376,00

14- SESC MADUREIRA I

52.783.780,00

3.576.205,00

15- SESC RAMOS

16.619.431,00

991.226,00

17- SESC NITERÓI

19.872.406,00

1.050.937,00

18- SESC CAMPOS

13.136.800,00

664.342,00

19- SESC NOVA FRIBURGO

20.739.977,00

1.777.877,00

20- SESC NOVA IGUAÇU

25.999.497,00

2.512.280,00

22- SESC SÃO JOÃO DE MERITI

21.864.118,00

2.488.711,00

23- SESC TERESÓPOLIS

15.275.056,00

771.683,00

9.893.996,00

504.239,00

25- SESC BARRA MANSA

15.079.550,00

661.529,00

26- SESC SÃO GONÇALO

20.205.351,00

1.966.149,00

32- SESC GINÁSTICO

6.210.450,00

323.844,00

33- SESC DUQUE DE CAXIAS

9.768.137,00

224.190,00

34- SESC QUITANDINHA

22.526.789,00

1.231.201,00

36- MESA BRASIL SESC

10.187.022,00

-

37- UNIDADES MÓVEIS SESC

13.792.816,00

-

38- ARTE SESC

1.149.499,00

-

39- SESC ESPORTE

4.731.632,00

-

40- SESC PARQUE RADICAL

3.454.096,00

42.000,00

15.079.022,00

5.869.451,00

643.648.190,00

582.566.981,00

24- SESC TRÊS RIOS

41- SESC ALPINA
TOTAL
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METAS DE
PRODUÇÃO
INSTITUCIONAL
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11.1 HABILITAÇÕES NO SESC
A proposta de habilitações para 2020 totaliza
1.372.976, sendo 1.237.079 para os trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes
e 135.897 para o público em geral. A previsão da meta
de habilitações para 2020 está adequada à legitimação
do habilitado, através de comprovação documental.
O quadro a seguir apresenta as previsões de
habilitações por unidade operacional para o ano de
2020, considerando as habilitações novas e revalidadas:
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METAS HABILITAÇÕES 2020
UNIDADE

HABILITAÇÕES NOVAS

HABILITAÇÕES REVALIDADAS

TOTAL GERAL

TOTAL*

Púb. Geral

TOTAL*

Púb. Geral

TOTAL*

Púb. Geral

BARRA MANSA

18.529

1.327

43.236

3.097

61.765

4.424

CAMPOS

13.359

520

31.170

1.214

44.529

1.734

COPACABANA

15.727

442

36.696

1.032

52.423

1.474

DUQUE DE CAXIAS

12.574

925

29.341

2.158

41.915

3.083

ENGENHO DE DENTRO

17.412

1.214

40.630

2.836

58.042

4.050

GINÁSTICO

789

45

1.844

109

2.633

154

MADUREIRA

37.183

2.536

86.760

5.916

123.943

8.452

NITERÓI

24.840

1.041

57.954

2.428

82.794

3.469

3.670

105

8.565

247

12.235

352

NOVA FRIBURGO

10.146

4.196

23.673

9.791

33.819

13.987

NOVA IGUAÇU

40.767

2.025

95.121

4.724

135.888

6.749

973

63

2.271

146

3.244

209

8.024

341

18.725

795

26.749

1.136

RAMOS

27.766

514

64.773

1.198

92.539

1.712

SÃO GONÇALO

23.217

1.829

54.164

4.269

77.381

6.098

SÃO JOÃO DE MERITI

31.433

11.346

73.344

26.474

104.777

37.820

SANTA LUZIA

29.801

1.748

69.535

4.079

99.336

5.827

TERESÓPOLIS

13.344

644

31.139

1.506

44.483

2.150

TIJUCA

35.499

8.457

82.829

19.735

118.328

28.192

6.075

1.446

14.181

3.379

20.256

4.825

371.128

40.764

865.951

95.133

1.237.079

135.897

NOGUEIRA

PARQUE RADICAL DE
DEODORO
QUITANDINHA

TRÊS RIOS
TOTAL SESC RJ
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11.2 PRODUÇÃO INSTITUCIONAL
O Referencial Programático do Sesc traz uma gama de Realizações que
refletem a atuação da instituição junto à sociedade. Em função de um
espectro tão amplo e plural de ações, as variáveis listadas são específicas
para cada Realização, não havendo um indicador que unifique e traga
todas elas para um formato que seja comparável.
O Regional RJ, desde que houve a extinção do indicador Atendimento,
vem consolidando sua Produção utilizando variáveis que foram
classificadas como “principais” e que se assemelham com o conceito que
havia anteriormente conforme ilustrado nos quadros abaixo.

PROGRAMA EDUCAÇÃO
ATIVIDADE
VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO
Educação Infantil
Frequência
Ensino Fundamental
Frequência
Ensino Médio
Frequência
Educação de Jovens e Adultos
Frequência
Educação Complementar
Frequência Público
Cursos de Valorização Social
Frequência Público
Frequência Público Participantes
Acesso a conteúdos do Sesc
em outros domínios
Acesso a conteúdos em
domínios do Sesc
Educação em
Outras
Ciências
e Humanidade
Audiência de rádio
Audiência de TV
Exemplares de livros distribuídos
Exemplares de revistas
distribuídas
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PROGRAMA SAÚDE
ATIVIDADE
VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO

Nutrição

Presença nas Consultas
Número
Almoços
Desjejuns
Jantares
Refeições

Saúde Bucal

Presença nas Consultas
Participantes

Educação em Saúde

Público
Frequência
Participantes

Cuidado Terapêutico

Presença nas consultas
Pessoas assistidas
Frequência

PROGRAMA CULTURA
ATIVIDADE
VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO
Artes Cênicas

Público
Frequência
Participante
Nº

Artes Visuais

Público
Frequência
Participante
Nº

Música

Público
Frequência
Participante
Nº

ATIVIDADE

PROGRAMA LAZER
VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO

Desenvolvimento
Físico-Esportivo

Clientes*
Frequência
Participantes
Público/Plateia

Recreação

Frequência
Participantes
Público

Turismo Social

Frequência
Diárias

PROGRAMA CULTURA
ATIVIDADE
VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO
Literatura

Público
Frequência
Participante
Nº

Audiovisual

Público
Frequência
Participante
Nº

Biblioteca

Frequência
Pessoas presentes
Clientes presentes

PROGRAMA ASSISTÊNCIA
ATIVIDADE
VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO
Desenvolvimento
Cominitário

Frequência
Participante
Público

Segurança Alimentar
e Apoio Social

Distribuição (kg)
Frequência
Participante
Público

Trabalho com
Grupos

Frequência
Participante
Público

Considerando o conceito das variáveis elegidas como
“principais”, consolidamos as metas de produção por
Programa de 2020 e comparamos com as metas do
ano vigente (2019) conforme tabela abaixo.

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CULTURA
LAZER
ASSISTÊNCIA
TOTAL GERAL
TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO

META 2019
1.237.075
2.678.051
3.986.698
5.657.699
7.851.736
8.024.237
29.435.496
28.198.421

META 2020
1.237.079
3.812.915
4.347.700
8.241.854
9.018.759
6.127.929
32.786.236
31.549.157

VARIAÇÃO %
0%
42%
9%
46%
15%
-24%
11%
12%
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Segue abaixo a previsão da produção institucional
para 2020, considerando informações por programa,
atividade e realização:

PROGRAMA EDUCAÇÃO
Os quadros a seguir apresentam as metas de produção do Programa Educação:

174

METAS DOS MENSURADORES DE PRODUÇÃO
ATIVIDADES QUE SE REFEREM AO PROGRAMA EDUCAÇÃO

ATIVIDADES

MODALIDADES

EDUCAÇÃO INFANTIL
ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAR

COMPLEMENTAÇÃO
CURRICULAR
APERFEIÇOAMENTO
ESPECIALIZADO

CURSOS DE
VALORIZAÇÃO SOCIAL

CIÊNCIAS

EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E
HUMANIDADES

HUMANIDADES

MEIO AMBIENTE

REALIZAÇÕES
CRECHE
PRÉ-ESCOLA
OFICINA
PALESTRA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
OFICINA
PALESTRA
CURSO
OFICINA
PALESTRA
CURSO
DEBATE
EXPOSIÇÃO
OFICINA
PALESTRA
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
APRESENTAÇÃO
CURSO
EXPOSIÇÃO
OFICINA
PALESTRA
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
CURSO
DEBATE
EXPOSIÇÃO
OFICINA
PALESTRA
RODA DE CONVERSA
VISITA MEDIADA
VIVÊNCIA

REALIZAÇÕES
INTERNET
PROGRAMA DE RÁDIO
PROGRAMA DE TV
MODALIDADE PRODUÇÃO E DIFUSÃO
MULTIMÍDIA DE SABERES
PUBLICAÇÃO

OUTRAS REALIZAÇÕES

COM.
1.400
2.327
8.953
50
18.266
380
3.335
10.560
3.162
3.170
2.332
37
9.122
225
740
11.165
3.284

CLIENTES
DEP.
33
76
398
150
2.759
284
150
1.674
2.860
20
590
1.050
40
370
30
5.398
445
230
2.430
1.625

USU.

TOTAL

57
104
192
4.532
70.910
170
150
53.786
6.540
36.225
72.530
620
14.360
200
20.390
740
2.938
1.985
67.334
7.445
16.220
10.816
198.249

90
180
47.492
250
1.990
131.881
1.888
1.055
2.460
7.009
82.622
454
350
73.726
6.920
42.420
83.090
640
18.112
200
24.610
780
5.640
2.052
81.854
8.115
17.190
24.411
203.158

VARIÁVEIS
Acesso a conteúdos em domínios do Sesc
Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios
Audiência de rádio
Transmissão de conteúdo via rádio
Audiência de TV
Transmissão de conteúdo via TV
Livros publicados
Exemplares de livros distribuídos
Instituições beneficiadas com livros distribuídos
Revistas publicadas
Exemplares de revistas distribuídas
Instituições beneficiadas com revistas distribuídas
Outras publicações
Caso exista, inserir descrição aqui

NÚMERO

1.090
5
1.695
65
29
59
1.174
305
1
383
6.045
128
321
78
147
87
626
6
227
221
14
259
1.746
158
200
675
440

TURMAS
6
12
175
99
28
25
241
-

FREQUÊNCIA
72.480
145.680
253.788
80.127
485.076
3.050
262.334
211.493
10.868
199.069
7.520
94.324
113.855
172.893
-

PÚBLICO

PARTICIPANTES

250
1.888
2.460
28.432
350
348.504
6.920
75.649
318.360
200
2.052
435.771
8.115
-

42.420
83.090
24.610
780
17.190
24.411
203.158

QUANTIDADE
10.550
40.450
-
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PROGRAMA SAÚDE
Os quadros a seguir apresentam as metas de produção do
Programa Saúde:

176

METAS DOS MENSURADORES DE PRODUÇÃO
ATIVIDADES QUE SE REFEREM AO PROGRAMA SAÚDE
CLIENTES
ATIVIDADES

MODALIDADES

REALIZAÇÕES
CLÍNICA
AMBULATORIAL
LANCHE

NUTRIÇÃO

SAÚDE
BUCAL

SEM
MODALIDADE

SEM
MODALIDADE

REFEIÇÕES DESJEJUM
REFEIÇÕES ALMOÇO
REFEIÇÕES JANTAR
SESSÃO
DIAGNÓSTICA
CLÍNICA
AMBULATORIAL
SESSÃO CLÍNICA

CUIDADO
TERAPÊUTICO

PRÁTICAS
INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES

TOTAL

220

66

66

352

-

-

-

90.246 59.371

PRESENÇAS TRATAMENTOS
NÚMERO TURMAS NAS CONSULTAS CONCLUÍDOS FREQUÊNCIA
-

384

- 1.296.287

-

28.947 178.564

-

-

444.030 54.308 146.174 644.512

-

-

-

-

52.636 42.160
-

16.388 111.184

-

-

-

-

-

24.177 28.958

6.738

59.873

-

234.642

27.584

-

5.041 770.074 780.757

36.825

-

-

-

-

-

-

780.757

-

83

-

-

-

-

90.803

-

10

10

185

205

-

10

-

-

7.190

-

-

ENCONTRO

-

-

180

180

3

-

-

-

-

-
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EXPOSIÇÃO
MEDIADA

-

-

-

-

21.557

-

-

-

-

159.709

-

OFICINA

-

-

-

24.607

811

-

-

-

40.874

-

-

ORIENTAÇÃO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

642.094

PALESTRA

-

-

-

-

300

-

-

-

-

21.882

-

RODA DE
CONVERSA

-

-

-

-

111

-

-

-

-

-

2.200

VIDEODEBATE

-

-

-

-

45

-

-

-

-

900

-

24.420

3.000

63.330

90.750
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-

-

-

-

-

90.750

-

-

6.000

6.000

6.000

-

-

-

-

-

-

6.000

665
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1.651

2.496

2.496

-

17.960

5.326

30.034

53.320

-

-

CLÍNICA
AMBULATORIAL
EXAMES POR
IMAGEM
CLÍNICA
AMBULATORIAL
PRÁTICAS
COLETIVAS

5.642

PESSOAS
PÚBLICO PARTICIPANTES ASSISTIDAS

-

VIVÊNCIA
ATENÇÃO MÉDICA

USU.

-

CURSO

SEM
MODALIDADE

DEP.

-

CAMPANHA

EDUCAÇÃO
EM SAÚDE

COM.
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PROGRAMA CULTURA
Os quadros a seguir apresentam a distribuição das metas de produção do Programa Cultura:

ATIVIDADES

ARTES CÊNICAS

ATIVIDADES

BIBLIOTECA

178

MODALIDADES REALIZAÇÕES
APRESENTAÇÃO
CURSO
CIRCO
OFICINA
PALESTRA
APRESENTAÇÃO
CURSO
DEBATE
DANÇA
DESENV. DE EXPERIMENTAÇÕES
OFICINA
PALESTRA
APRESENTAÇÃO
CURSO
DEBATE
TEATRO
DESENV. DE EXPERIMENTAÇÕES
OFICINA
PALESTRA

REALIZAÇÕES
CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE LIVROS
CONSULTA
EMPRÉSTIMO
OFICINA
PESQUISA DOCUMENTÁRIA

CLIENTES
COM. DEP. USU.
86
79
257
54
61 1.625
1.947 2.584 1.577
65
45 1.005
450
398 400
860
210
40 1.445
125
775

CLIENTES
COM. DEP.
USU.
9.627 2.083 8.243
160
- 3.195
-

TOTAL NÚMERO TURMAS FREQUÊNCIA PÚBLICO
391
- 118.958
422
23
33.948
1.740
65
6.641
263
- 146.392
6.108
414
135.883
2
105
1.115
62
13.250
450
3
450
1.341
- 236.998
1.658
112
98.830
3
435
1.695
154
22.677
900
5
900

TOTAL NÚMERO TURMAS FREQUÊNCIA
8.468
19.953 36.086
3.355
102
4.830
1.078
-

PÚBLICO
-

PARTICIPANTES
100
2.295
150
10.764
-

CLIENTES/
ACERVO PESSOAS PRESENTES
501.037
475.244
54.461
1.078

PARTICIPANTES
-

METAS DOS MENSURADORES DE PRODUÇÃO
ATIVIDADES QUE SE REFEREM AO PROGRAMA CULTURA
ATIVIDADES

REALIZAÇÕES
CURSO
DEBATE
DESENV. DE EXPERIMENTAÇÕES
EXPOSIÇÃO DE ARTE
ARTES VISUAIS
OFICINA
PALESTRA
PERFORMANCE
VISITA MEDIADA À EXPOSIÇÃO
APRESENTAÇÃO
CURSO
DESENV. DE EXPERIMENTAÇÕES
MÚSICA
INCENTIVO ARTÍSTICO
OFICINA
PALESTRA
APRESENTAÇÃO
CURSO
DEBATE
DESENV. DE EXPERIMENTAÇÕES
LITERATURA
EXPOSIÇÃO
MEDIAÇÃO
OFICINA
PALESTRA
CURSO
DEBATE
DESENV. DE EXPERIMENTAÇÕES
EXIBIÇÃO
AUDIOVISUAL
EXPOSIÇÃO
INCENTIVO ARTÍSTICO
OFICINA
PALESTRA

CLIENTES
COM. DEP.
USU.
713 552 1.532
1.348 1.052 2.603
1.303 123 4.954
610 240 2.740
1.341 187 1.413
773 227
498
1.176 200
750
463 115 1.122
396 744 3.943
800
- 3.090
817 306
849
280
90 1.171
40
30 1.620

TOTAL NÚMERO TURMAS FREQUÊNCIA
2.797
127
68.941
5.003
33
52
5.601
6.380
286
25.718
3.590
58
15
3.073
1.173
2.941
236
115.560
11
223
33
1.498
56
6.777
2.126
26
- 13.586
1.700
64
15.826
128
21
65
130
5.083
238
13.175
3.890
30
1.972
77
45.246
233
24
1.851
29
700
16
1.541
71
13.028
1.690
21
-

PÚBLICO
4.201.164
3.556
15.620
1.749.847
336
2.126
282.600
39.297
3.879
119.269
31.800
60
1.656

PARTICIPANTES
1.530
4.912
62.388
1.100
138
20.950
2.090
6.842
12.473
1.173
700
-
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PROGRAMA LAZER
O quadro a seguir apresenta a distribuição das metas de produção do Programa Lazer:

METAS DOS MENSURADORES DE PRODUÇÃO
ATIVIDADES QUE SE REFEREM AO PROGRAMA LAZER
ATIVIDADES

REALIZAÇÕES
AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO FÍSICOFUNCIONAL
REAVALIAÇÃO
APRESENTAÇÃO ESPORTIVA
AULA ESPECIAL
EVENTOS FÍSICOCOMPETIÇÃO
ESPORTIVOS
OFICINA
DESENVOLVIMENTO
PALESTRA
FÍSICO-ESPORTIVO
EXERCÍCIOS FÍSICOS EXERCÍCIOS FÍSICO COLETIVO
SISTEMÁTICOS
EXERCÍCIOS FÍSICO INDIVIDUAL
ESPORTE COLETIVO
ESPORTE INDIVIDUAL
FORMAÇÃO
ESPORTIVA
LUTA
MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS
COLÔNIA DE FÉRIAS
FESTA/FESTIVIDADE
FREQUÊNCIA A PARQUE
AQUÁTICO
JOGOS, BRIQUEDOS E
RECREAÇÃO
SEM MODALIDADE
BRINCADEIRAS
JOGOS DE SALÃO
PASSEIO RECREATIVO
RECREAÇÃO ESPORTIVA
REUNIÃO DANÇANTE
EXCURSÃO
TURISMO EMISSIVO
PASSEIO
TURISMO SOCIAL
HOSPEDAGEM
TURISMO RECEPTIVO
PASSEIO LOCAL

180

MODALIDADES

COM.
4.001
1.874
1.500
11.130
15.223
617
11.224
10.359
1.818
3.314
315
961
88
-

CLIENTES
DEP.
USU.
TOTAL NÚMERO TURMAS
2.302
2.835
9.138
1.380
2.270
5.524
1.940
1.724
5.164
91
1.817
11.480 28.428 51.038
3.844
15.121 102.176 132.520
447
200
2.830
3.647
36
11.136
8.641 31.001
792
19.841 16.399 59.003
4.363
4.800 10.981
166
7.088
8.310 18.712
344
1.747
2.811
4.873
210
4.400 10.316 15.677
339
3.309
1.925
5.322
228
132
-

DIÁRIAS
-

FREQUÊNCIA
111.751
380.306
370.832
125.897
135.194
233.716
91.574
153.610
44.668
-

PÚBLICO PARTICIPANTES PLATEIA
28.410
202.512
- 104.295
3.647
424.329
-

-

-

-

-

-

-

-

-

593.093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.339.871

-

7.431
14.266
30.850
4.644

2.620
5.861
23.814
374

415
13.483
13.694
1.230

10.466
36.017
68.358
6.248

47
14.273
144
377
820
87

-

131.582
-

20.482
34.799
6.248

-

467.380
3.078
3.489.220
28.856
-

-
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PROGRAMA ASSISTÊNCIA
O quadro a seguir apresenta a distribuição das metas de
produção do Programa Assistência:

NÚCLEOS E REDES COMUNITÁRIOS
CLIENTES

182

COM.

DEP.

USU.

TOTAL

NÚMERO

-

-

12.711

12.711

146

METAS DOS MENSURADORES DE PRODUÇÃO
ATIVIDADES QUE SE REFEREM AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA
CLIENTES
ATIVIDADE

MODALIDADE

UNIDADES
CAMPANHA
CURSO
ENCONTRO
DESENVOLVIMENTO
SEM MODALIDADE OFICINA
COMUNITÁRIO
PALESTRA
REUNIÃO
RODA DE CONVERSA
CURSO
ENCONTRO
SEGURANÇA
DESENVOLVIMENTO
ALIMENTAR E
OFICINA
DE CAPACIDADES
APOIO SOCIAL
ORIENTAÇÃO
PALESTRA
CAMPANHA
CONSULTA SOCIAL
CURSO
TRABALHO SOCIAL
SEM MODALIDADE ENCONTRO
COM GRUPOS
OFICINA
PALESTRA
REUNIÃO

MODALIDADES REALIZAÇÕES
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

COM.
DEP.
3.767
464
54.575 62.028
240
2.780 2.409
32.257 17.143
2.976 3.970
2.776 3.500
-

VARIÁVEIS
DISTRIBUICÃO (KG)
VESTUÁRIO

REDES

USU.
TOTAL NÚMERO TURMAS FREQUÊNCIA PÚBLICO PARTICIPANTES
- 5.430
667.427
27.281
31.512
360
401.014
941.664 1.058.267
635
1.359.730
99.932
854
209.744
34.140
529
- 34.140
271
7.428
301
15.860
1.550
1.550
77
29.000
2.550
2.550
95
2.550
4.140
4.140
253
5.265
66
9.842
10.082
91
- 10.082
327
244.454
- 6.974
6.974
18.456
23.645
537
615.889
446.997
496.397
795
509.926
34.609
41.555
911
128.409
12.784
19.060
267
- 19.060
493
60.911

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS
PRODUTOS DE LIMPEZA
OUTROS

DISTRIBUIÇÃO (UNID.)
BENEFICIADOS
DISTRIBUIÇÃO (UNID.)
BENEFICIADOS
DISTRIBUIÇÃO (UNID.)
BENEFICIADOS
DISTRIBUIÇÃO (UNID.)
BENEFICIADOS

QUANTIDADE
1.800.000
-

CLIENTES
MODALIDADES

GRUPOS SOCIAIS

TIPOS DE GRUPOS
DE IDOSOS
DE CRIANÇAS
DE ADOLESCENTES
DE PAIS
INTERGERACIONAIS
VOLUNTÁRIOS
OUTROS

COM.
741
36
-

DEP.
4.187
66
-

USU.
2.633
950
-

TOTAL NÚMERO
7.561
350
1.052
13
-
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184

185

186

ESTRUTURA
FÍSICA
187

Neste capítulo apresentamos as Unidades
Operacionais do Departamento Regional
do Sesc no Rio de Janeiro.

ARTE SESC

SESC ALPINA

Rua Marquês de Abrantes, 99

Inauguração: O hotel fica localizado a 90km do
Rio de Janeiro, na Serra dos Órgãos e possui uma
localização privilegiada para os pinheiros do Golf
Club. A Unidade dispõe de restaurante para hóspedes
e é aberta ao público. Oferece ainda lounge bar,
piscina térmica com cachoeira, sauna a vapor, salão
de jogos, sala de TV, churrasqueira, miniparque externo,
sala de recreação infantil, garagem coberta, quadra
de tênis, sala de ginástica, campo de futebol gramado
e também um Centro de Convenções de 800m². No
total, são 88 quartos com categorias diferenciadas para
atender a todos os hóspedes.

Principais Projetos:
Palco Giratório; Arte da Palavra - Rede Sesc
de Leituras; Sesc Dramaturgias; Arte Sesc Circulação de Exposições de Artes Visuais; Sesc
Confluências: Arte em Intercâmbio (Artes Visuais).

Área de Terreno: 6.587,34m2
Área de Construção: 7.687,32m2
Principais Projetos:
Serviço de Alimentação Hotéis; Sesc+ Diversão; Sesc+
Vida; Frequência a Parque Aquático; Espaço Jogo;
Turismo Receptivo; Dia do Desafio; Saúde e Atitude
2020; Arraiá Sesc; Sesc+ Sustentabilidade; Datas
Temáticas; Serviço de Alimentação - Coffee Break;
Serviço de Alimentação - Kit Lanche; Exercício Sistemático
de Ginástica; Serviço de Alimentação - Colônia de
Férias; Serviço de Alimentação – Camarim; Momento
para Dançar; Colônia de Férias; Congresso Sesc de
Lazer; Eventos Físico-Esportivos e Sesc+ Criativo.
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SESC BARRA MANSA

SESC CAMPOS

Inauguração: 1986
Construída em uma área de 20 mil m2, na Ilha do Baião, a Unidade
possui todos os recursos necessários ao lazer dos associados, seus
dependentes e usuários: música, teatro, recreação e esportes são
algumas das atividades à disposição dos frequentadores. Tudo isso
sob a coordenação de assistentes culturais, educadores esportivos,
assistente social e animadores culturais.

Inauguração: 1971

Área de Terreno: 27.567,50m²
Área de Construção: 1.354,40m²
Principais Projetos:
Dia do Desafio; Sesc Recreação; Botinho; Programações Sistemáticas
– Cultura; Sesc+ Sustentabilidade; Cultura pela Cidade; Sesc+
Criança Cidadã; Sesc+ Diversão; Sesc+ Social; Saúde e Atitude
2020; Sesc+ Criativo; Desporto em Geral Cursos; Sesc+ Vida; Espaço
Jogo; Festas Literárias; Arraiá Sesc; Frequência a Parque Aquático;
Atividades Formativas - Cultura; Sesc+ Povos e Nações; Sesc Verão;
Artec&T Festival; Sorriso Saudável 2020; Sesc+ Juventudes; Nordeste
e Sustentabilidade; Cultura nas Escolas; Federal Kids; Pensamento e
Linguagens - Língua Estrangeira; Exercício Sistemático de Ginástica;
Sesc na Escola; Artec&T Produções Criativas; Sesc+ Infância - Salas e
Atividades de Referência; Colônia de Férias; Datas Temáticas; Circuito
Sesc de Corridas; Serviço de Alimentação - Serviço de Bordo; Mostra
Sesc de Cinema 2020; Circuito de Pré-estreias CineSesc; Serviço de
Alimentação - Coffee Break; Serviço de Alimentação - Colônia de
Férias; Torneios e Festivais Esportivos; Semana Literária; Serviço de
Alimentação - Kit Lanche; Ações Sesc Seeduc; Cinema Expandido;
Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva; Cozinha Criativa;
Espaço Zen; Pensamento e Linguagens- Língua Materna; Ação Saúde
Sesc; Pensamento e Linguagens - In Company; Passeios Turísticos;
Natal Sesc; Serviço de Alimentação - Camarim; Momento para
Dançar; Fala Autor!; Artec&T Gerações Conectadas; Copa Sesc de
Futsal; Excursão; Clube da Caminhada; Empresa em Movimento e
Ciclo Sesc.

Área de Terreno: 3.030,30m²
Área de Construção: 3.189,62m²
Principais Projetos:
Sesc Verão; Saúde e Atitude 2020; Sesc+
Social; Sesc+ Vida; Botinho; Arraiá Sesc;
Sesc+ Criativo; Frequência a Parque
Aquático; Desporto em Geral Cursos;
Sesc+ Infância - Salas e Atividades de
Referência; Exercício Sistemático de
Ginástica; Dia do desafio; Jogos Estudantis
do Sesc; Quadra Livre; Programações
Sistemáticas - Cultura; Sorriso Saudável
2020; Sesc+ Sustentabilidade; Atividades
Formativas - Cultura; Cultura pela Cidade;
Cultura nas Escolas; Sesc+ Diversão;
Brinquedoteca; Artec&T Ciência e Cultura;
Sesc+ Juventudes; Sesc Recreação; Ação
Saúde Sesc; Pensamento e Linguagens Língua Estrangeira; Serviço de Alimentação
- Kit Lanche; Artec&T Produções Criativas;
Empresa em Movimento; Torneios e Festivais
Esportivos; Pensamento e Linguagens - Língua
Materna; Datas Temáticas; Colônia de
Férias; Serviço de Alimentação - Serviço de
Bordo; Espaço Zen; CineSesc 2020; Serviço
de Alimentação - Coffee Break; Passeios
Turísticos; Serviço de Alimentação - Colônia
de Férias; Momento para Dançar; Excursão;
Serviço de Alimentação - Camarim; Fala
Autor!; Laserterapia em Odontologia;
Avaliação Funcional; Clube da Caminhada;
Tour a Pé e Circuito Sesc de Corridas.
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SESC COPACABANA
Inauguração: 1995
Área de Terreno: 1.340,37m²
Área de Construção: 12.175,48m²
Principais Projetos:
Sesc+ Vida; Sesc Verão; Sesc Recreação;
Sesc Longevidade - Centro Sesc de Referência
em Estudos e Atividades para a Longevidade;
Sesc+ Sustentabilidade; Sesc+ Social; Sesc+
Juventudes; Serviço de Alimentação Hotéis;
Serviço de Alimentação - Coffee Break;
Marco delas; Turismo Receptivo; Exercício
Sistemático de Ginástica; Temporadas Sesc de
Artes Cênicas; Atividades Formativas - Cultura;
Sesc+ Diversão; Sesc+ Criativo; Programações
Sistemáticas - Cultura; Cultura pela Cidade;
Cultura nas Escolas; Pensamento e Linguagens
- Língua Estrangeira; Dia Do Desafio; Serviço
de Alimentação - Camarim; Arraiá Sesc;
Datas Temáticas; Serviço de Alimentação Kit Lanche; Núcleos de Formação em Artes
Cênicas; Serviço de Alimentação - Colônia de
Férias; Sesc+ Povos e Nações; Momento para
Dançar; Botinho; Sesc EntreDança; Circuito
Sesc de Corridas; Serviço de Alimentação Serviço de Bordo; Colônia de Férias; Ações
Sesc Seeduc; Pensamento e Linguagens Ações Estratégicas; Pensamento e Linguagens
- In Company; Avaliação Funcional; Mostra Rio
de Artes Visuais; Educação Patrimonial; Cinema
Expandido; Passeios Turísticos; CineSesc
2020; Sesc Nova Música Convida; Espaço
Sesc Pensamento; Semana Literária; Nutrição
e Saúde; RapJazz; Mostras Audiovisuais; Fala
Autor! e Sonora Brasil.
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SESC DUQUE DE CAXIAS
Inauguração: 2008
Área de Terreno: 1.464m²
Área de Construção: 1.192m²
Principais Projetos:
Cultura pela Cidade; Sesc+ Criativo; Sesc+ Social;
Dia do Desafio; Sesc+ Vida; Cultura nas Escolas;
Pensamento e Linguagens - Língua Estrangeira; Atividades
Formativas - Cultura; Sesc+ Infância - Salas e Atividades
de Referência; Espaço Jogo; Saúde e Atitude 2020;
Sesc+ Sustentabilidade; Ação Saúde Sesc; Serviço de
Alimentação - Kit Lanche; Nordeste e Sustentabilidade;
Sesc+ Juventudes; Programações Sistemáticas - Cultura;
Serviço de Alimentação - Coffee Break; Sesc+ Povos
e Nações; Sesc na Escola; Sesc Recreação; Exercício
Sistemático de Ginástica; Serviço de Alimentação Lanche Mais Infância; Torneios e Festivais Esportivos;
Serviço de Alimentação - Serviço de Bordo; Artec&T
Produções Criativas; Espaço Zen; Cinema Expandido;
Empresa em Movimento; Sesc+ Diversão; Sesc+ Criança
Cidadã; Datas Temáticas; Artec&T Festival; Artec&T
Gerações Conectadas; Ações Sesc Seeduc; Serviço
de Alimentação - Camarim; Desporto em Geral Cursos;
Pensamento e Linguagens - In Company; Pensamento e
Linguagens - Língua Materna; Eventos Físico-Esportivos;
Arraiá Sesc; Baixada em Foco; Fala Autor!; Pensamento
E Linguagens - Ações Estratégicas; Passeios Turísticos;
Excursão; Colônia de Férias; Serviço de Alimentação
- Colônia de Férias; Artec&T Tecnologias e Relações
Sociais; Caminhos para a Longevidade; Sesc Verão;
Mostras Regionais de Artes Cênicas; Avaliação
Funcional; Seminário em Foco; Turismo na Baixada;
Artec&T Ciência e Cultura; Mostras Audiovisuais e
Botinho.

SESC ENGENHO DE DENTRO

SESC MADUREIRA

Inauguração: 1946

Inauguração: 1980

Área de Terreno: 1.338,24m²
Área de Construção: 1.545,76m²

Área de Terreno: 11.069,76m²
Área de Construção: 14.834,00m²

Principais Projetos:
Serviço de Alimentação - Shopping Barra Shopping;
Sesc+ Social; Sesc+ Juventudes; Sesc+ Criança
Cidadã; Serviço de Alimentação - Shopping RioSul;
Sesc+ Sustentabilidade; Serviço de Alimentação NorteShopping; Sesc+ Vida; Saúde e Atitude 2020;
Programações Sistemáticas - Cultura; Cultura pela
Cidade; Arraiá Sesc; Serviço de Alimentação - Coffee
Break; Botinho; Dia do Desafio; Sesc Recreação;
Espaço Jogo; Sesc+ Criativo; Sesc Verão; Atividades
Formativas - Cultura; Sesc na Escola; Cultura nas
Escolas; Artec&T Produções Criativas; Sesc+ Infância
- Salas e Atividades de Referência; Datas Temáticas;
Exercício Sistemático de Ginástica; Serviço de
Alimentação Lanchonete; Empresa em Movimento; Ação
Saúde Sesc; Ações Sesc Seeduc; Artec&T Ciência e
Cultura; Pensamento e Linguagens - Língua Estrangeira;
Observatório Sesc de Juventudes; Desporto em Geral
Cursos; Serviço de Alimentação - Kit Lanche; Artec&T
Gerações Conectadas; Serviço de Alimentação
Restaurante; Eventos Físico-Esportivos; Colônia de
Férias; Serviço de Alimentação - Serviço de Bordo;
Serviço de Alimentação - Lanche Mais Infância; Artec&T
Festival; Espaço Zen; Serviço de Alimentação - Colônia
de Férias; Excursão; Passeios Turísticos; Pensamento e
Linguagens - Ações Estratégicas; Avaliação Funcional;
Serviço de Alimentação - Camarim; Caminhos para
a Longevidade; Cozinha Criativa; Sesc+ Diversão;
Mostras Regionais de Artes Cênicas; Torneios e Festivais
Esportivos; Mostra de Música; Move Brasil; Quadra
Livre e Clube da Caminhada.

Principais Projetos:
Frequência a Parque Aquático; Artec&T Ciência e Cultura; Sesc+
Social; Sesc+ Vida; Programações Sistemáticas - Cultura; Sorriso
Saudável 2020; Serviço de Alimentação Lanchonete; Atividades
Formativas - Cultura; Exercício Sistemático de Ginástica; Sesc+
Sustentabilidade; Desporto em Geral Cursos; Espaço Jogo;
Datas Temáticas; Saúde Bucal em Clínica Ambulatorial 2020;
Sesc+ Diversão; Cultura pela Cidade; Sesc+ Povos e Nações;
Empresa em Movimento; Artec&T Produções Criativas; Sesc
Recreação; Arraiá Sesc; Sesc Verão; Sesc+ Criativo; Eventos
Físico-Esportivos; Serviço de Alimentação Restaurante; Ação
Saúde Sesc; Quadra Livre; Sesc+ Juventudes; Pautas Sociais
Rotas; Sesc+ Criança Cidadã; Artec&T Tecnologias e Relações
Sociais; Serviço de Alimentação - Coffee Break; Ações Sesc
Seeduc; Colônia de Férias; Pensamento e Linguagens - Língua
Estrangeira; Move Brasil; Artec&T Festival; Saúde e Atitude 2020;
Picadeiro Móvel; Serviço de Alimentação - Kit Lanche; Serviço de
Alimentação - Lanche Mais Infância; Envolva-Se; Brinquedoteca;
Serviço de Alimentação - Serviço de Bordo; Conexão Charme;
Cultura nas Escolas; Rio de Madureira; Dia do Desafio; Passeios
Turísticos; Mostra Rio de Artes Visuais; Serviço de Alimentação Camarim; Pensamento e Linguagens - Ações Estratégicas; Serviço
de Alimentação - Colônia de Férias; Excursão; Pensamento e
Linguagens - In Company; Momento para Dançar; Natal Sesc;
Pensamento e Linguagens - Língua Materna; Apoio a Portadores
de TEA e seus Pais; Torneios e Festivais Esportivos; Sesc na
Escola; Caminhos para a Longevidade; Avaliação Funcional;
Laserterapia em Odontologia; Cinema Expandido; Mostras
Regionais de Artes Cênicas; Fala Autor!; Série Concertos Sesc
Partituras; Mostras Audiovisuais; Circuito de Pré-estreias CineSesc
e Mostra Sesc de Cinema 2020.
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MESA BRASIL
Principais Projetos:
MBS - Mesa Brasil no Campo Friburgo; MBS Logística e Distribuição Caxias; MBS - Logística e
Distribuição; MBS - Logística e Distribuição CADEG;
Territórios Comuns; MBS - Pequeno Gourmet Caxias;
Centro de Referência do Autista; MBS - Projeto
Redes Gastronômicas Caxias; MBS -Projeto Pequeno
Gourmet; MBS - Ação Educativa de Nutrição; MBS
Ação Educativa de Serviço Social com Voluntários;
MBS - Mesa em Ação; MBS - Mesa em Ação; MBS
Trupe Solidária; MBS Ação Educativa de Serviço
Social com Instituições; MBS Seminário do Serviço
Social; MBS - Ação Educativa de Serviço Social com
Voluntários Caxias; MBS - Ação Educativa de Serviço
Social com Instituições Unidade Duque de Caxias;
Observatório Sesc de Juventudes; MBS - Projeto Redes
Gastronômicas CADEG; MBS - Ação Educativa de
Nutrição CADEG; MBS - Projeto Redes Gastronômicas;
MBS - Ação Educativa de Serviço Social com
Voluntários CADEG; MBS Conexões Sociais; MBS Ação Educativa de Nutrição; MBS - Ação Educativa
de Serviço Social com Instituições CADEG; Sesc+
Criativo; Sesc+ Sustentabilidade; MBS Sensibilização
de Parceiros; Sesc+ Juventudes; Sesc+ Vida; MBS Frutos na Mesa Unidade Duque de Caxias; Sesc+
Povos e Nações; MBS Fidelização de Parceiros e MBS
Captação de Novos Parceiros.
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SESC NITERÓI
Inauguração: 1969
Área de Terreno: 9.463,50m²
Área de Construção: 5.192,97m²
Principais Projetos:
Sesc Verão; Educação Infantil; Sesc Recreação; Dia do
Desafio; Botinho; Sesc+ Vida; Sesc+ Sustentabilidade;
Cultura pela Cidade; Espaço Jogo; Sesc+ Infância - Salas
e Atividades de Referência; Programações Sistemáticas
- Cultura; Atividades Formativas - Cultura; Serviço de
Alimentação - Coffee Break; Sesc+ Criativo; Serviço
de Alimentação - Lanche Educação Infantil; Serviço de
Alimentação - Kit Lanche; Cultura nas Escolas; Arte Sesc Circulação de Exposições de Artes Visuais; Observatório
Sesc de Juventudes; Serviço de Alimentação Lanchonete;
Nordeste e Sustentabilidade; Sesc+ Diversão; Ações
Sesc Seeduc; Desporto em Geral Cursos; Datas
Temáticas; Circuito Sesc de Corridas; Frequência a
Parque Aquático; Sesc+ Criança Cidadã; Alternativa
Saudável e Econômica - Sopa Amiga; Artec&T Produções
Criativas; Sorriso Saudável 2020; Saúde e Atitude 2020;
Artec&T Gerações Conectadas; Sesc+ Juventudes;
Sesc+ Social; Pensamento e Linguagens - Língua
Estrangeira; Sesc na Escola; Saúde Bucal em Clínica
Ambulatorial 2020; Serviço de Alimentação - Serviço de
Bordo; Caminhos para a Longevidade; Artec&T Ciência
e Cultura; Passeios Turísticos; Excursão; Serviço de
Alimentação Restaurante; Mostra Sesc de Cinema 2020;
CineSesc 2020; Exercício Sistemático de Ginástica; Sesc
Mídia Jovem; Pensamento e Linguagens - Língua Materna;
Quadra Livre; Momento para Dançar; Eventos FísicoEsportivos; Fala Autor!; Pensamento e Linguagens - Ações
Estratégicas; Artec&T Tecnologias e Relações Sociais;
Serviço de Alimentação - Colônia de Férias; Colônia
de Férias; Espaço Zen; Laserterapia em Odontologia;
Serviço de Alimentação - Camarim; Torneios e Festivais
Esportivos; Semana Literária; Sesc EntreDança; Mostra
de Música; Cozinha Criativa; Mostras Regionais de
Artes Cênicas; Mostras Audiovisuais; Rapjazz e Turismo;
Hospitalidade e Inclusão – UFF.

SESC NOVA FRIBURGO
Inauguração: 1984
Área de Terreno: 16.419,00m²
Área de Construção: 5.471,66m²

SESC NOGUEIRA
Inauguração: 1952
Área de Terreno: 155.016,78m²
Área de Construção: 28.878,40m²
Principais Projetos:
Sesc Recreação; Frequência a Parque
Aquático; Serviço de Alimentação Hotéis;
Programações Sistemáticas - Cultura; Festival
Sesc de Inverno; Arraiá Sesc; Sesc Verão;
Turismo Receptivo; Serviço de Alimentação - Kit
Lanche; Espaço Jogo; Saúde e Atitude 2020;
Sesc+ Sustentabilidade; Sesc+ Juventudes;
Sesc+ Diversão; Sesc+ Social; Desporto em
Geral Cursos; Colônia de Férias; Sorriso
Saudável 2020; Nordeste e Sustentabilidade;
Ação Saúde Sesc; Atividades Formativas Cultura; Sesc+ Criativo; Artec&T Produções
Criativas; Dia do Desafio; Sesc+ Vida; Espaço
Zen; Torneios e Festivais Esportivos; Serviço
de Alimentação - Coffee Break; Artec&T
Festival; Natal Sesc; Serviço de Alimentação
Lanchonete; Sesc+ Criança Cidadã; Serviço
de Alimentação - Serviço de Bordo; Sesc na
Escola; Passeios Turísticos; Sesc Argumenta;
Momento para Dançar; Serviço de Alimentação
- Camarim; Mostras Audiovisuais; Copa Sesc de
Futsal; Laserterapia em Odontologia; Artec&T
Gerações Conectadas; Artec&T Tecnologias e
Relações Sociais e Ciclo Sesc.

Principais Projetos:
Sesc Verão; Natal Sesc; Programações Sistemáticas
– Cultura; Desporto em Geral Cursos; Festival Sesc de
Inverno; Botinho; Sesc Recreação; Exercício Sistemático
de Ginástica; Espaço Jogo; Sesc+ Vida; Sesc+ Social;
Frequência a Parque Aquático; Dia do Desafio; Sesc+
Diversão; Sesc+ Infância - Salas e Atividades de
Referência; Sesc+ Criativo; Sorriso Saudável 2020;
Sesc+ Sustentabilidade; Serviço de Alimentação Hotéis;
Turismo Receptivo; Move Brasil; Torneios e Festivais
Esportivos; Atividades Formativas - Cultura; Sesc na
Escola; Ação Saúde Sesc; Ações Sesc Seeduc; Saúde
e Atitude 2020; Serviço de Alimentação - Coffee
Break; Datas Temáticas; Federal Kids; Pensamento de
Linguagens - Língua Estrangeira; Quadra Livre; Arraiá
Sesc; Artec&T Ciência e Cultura; Encontro Sesc de
Dança de Nova Friburgo; Serviço de Alimentação Serviço de Bordo; Artec&T Festival; Mostra de Música;
Artec&T Produções Criativas; Cultura nas Escolas;
Serviço de Alimentação - Kit Lanche; Espaço Zen; Sesc+
Juventudes; Colônia de Férias; Promoção da Saúde
Sexual e Saúde Reprodutiva; Momento para Dançar;
Copa Sesc de Futsal; Pensamento e Linguagens - Ações
Estratégicas; Observatório Sesc de Juventudes; Sesc
EntreDança; Ciclo Sesc; Passeios Turísticos; Artec&T
Gerações Conectadas; Excursão; Fala Autor!; Serviço
de Alimentação - Camarim; Cozinha Criativa; Mostras
Regionais de Artes Cênicas; Mostras Audiovisuais;
Clube da Caminhada; Laserterapia em Odontologia e
Núcleos de Formação em Artes Cênicas.
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SESC QUITANDINHA
Inauguração: Inauguração original Palácio
Quitandinha – 12 de fevereiro de 1944. Data
aquisição Sesc Rio: 22 de outubro de 2007. No
dia 14 de julho de 2008, após um período de
reforma, o Teatro Sesc Quitandinha foi aberto
ao público com a apresentação da Orquestra
Petrobras Sinfônica, tendo como regente o
maestro Isaac Karabtchevsky, marcando o
lançamento da sétima edição do Festival de
Inverno do Sesc Rio.
SESC NOVA IGUAÇU
Inauguração: 1993
Área de Terreno: 46.062,00m²
Área de Construção: 14.709,05m²
Principais Projetos:
Frequência a Parque Aquático; Cultura pela Cidade;
Programações Sistemáticas - Cultura; Educação Infantil;
Sesc+ Sustentabilidade; Serviço de Alimentação
Lanchonete; Sesc+ Diversão; Atividades Formativas
- Cultura; Espaço Jogo; Sesc Recreação; Datas
Temáticas; Sesc+ Juventudes; Dia do Desafio; Sorriso
Saudável 2020; Serviço de Alimentação - Lanche
Educação Infantil; Sesc Verão; Desporto em Geral
Cursos; Quadra Livre; Sesc+ Vida; Ação Saúde Sesc;
Serviço de Alimentação - Coffee Break; Serviço de
Alimentação - Lanche Mais Infância; Sesc+ Infância
- Salas e Atividades de Referência; Saúde Bucal em
Clínica Ambulatorial 2020; Serviço de Alimentação
Restaurante; Sesc+ Criativo; Arraiá Sesc; Torneios e
Festivais Esportivos; Exercício Sistemático de Ginástica;
Sesc na Escola; Serviço de Alimentação - Kit Lanche;
Sesc+ Social; Mostras Audiovisuais; Ações Sesc
Seeduc; Alternativa Saudável e Econômica - Sopa
Amiga; Colônia de Férias; Pensamento e Linguagens
- Língua Estrangeira; Saúde e Atitude 2020; Cultura
nas Escolas; Jogos Estudantis do Sesc; Núcleos de
Formação em Artes Cênicas; Artec&T Gerações
Conectadas; Sesc+ Criança Cidadã; Artec&T Ciência
e Cultura; Semana Literária; Baixada em Foco; Serviço
de Alimentação - Serviço de Bordo; Serviço de
Alimentação - Camarim; Passeios Turísticos; Pensamento
e Linguagens - Ações Estratégicas; Mostras Regionais
de Artes Cênicas; Sesc EntreDança; Artec&T Produções
Criativas; Cozinha Criativa; Fala Autor!; Cinema
Expandido; Caminhos para a Longevidade; Momento
para Dançar; Excursão; Espaço Zen; Eventos FísicoEsportivos; Artec&T Tecnologias e Relações Sociais;
Artec&T Festival e Circuito Sesc de Corridas.
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Área de Terreno: 75.433,00m²
Área de Construção: 38.449,45m²
Principais Projetos:
Natal Sesc; Programações Sistemáticas –
Cultura; Pensamento e Linguagens - Ações
Estratégicas; Artec&T Ciência e Cultura; Sesc+
Diversão; Festival Sesc de Inverno; Sesc+ Vida;
Espaço Jogo; Sesc+ Criativo; Quadra Livre;
Sesc+ Juventudes; Sorriso Saudável 2020; Sesc
Recreação; Atividades Formativas - Cultura;
Datas Temáticas; Sesc+ Social; Arraiá Sesc;
Exercício Sistemático de Ginástica; Sesc na
Escola; Cultura pela Cidade; Pensamento e
Linguagens - Língua Estrangeira; Dia do Desafio;
Mostra Rio de Artes Visuais; Cultura nas Escolas;
Desporto em Geral Cursos; Orquestra Jovem
Sesc; Eventos Físico-Esportivos; Torneios e
Festivais Esportivos; Momento para Dançar;
Sesc+ Sustentabilidade; Núcleos de Formação
em Artes Cênicas; Sesc EntreDança; Mostra de
Música; Empresa em Movimento; Por Dentro da
Música; Serviço de Alimentação - Serviço de
Bordo; Excursão; Ações Sesc Seeduc; Mostras
Regionais de Artes Cênicas; Sesc+ Infância
- Salas e Atividades de Referência; Mostras
Audiovisuais; Laserterapia em Odontologia;
Tour a Pé; Clube da Caminhada; Fala Autor!;
Passeios Turísticos; Avaliação Funcional e Sesc
Verão.

SESC RAMOS

SESC SANTA LUZIA

Inauguração: 1974

Inauguração: 1947

Área de Terreno: 2.284,35m²
Área de Construção: 8.361,63m²
Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi.

Área de Terreno: 716,40m²
Área de Construção: 1.008,9m²

Principais Projetos:
Sesc na Escola; Sesc+ Sustentabilidade; Sesc+ Diversão;
Sesc Recreação; Espaço Jogo; Botinho; Atividades Formativas
- Cultura; Frequência a Parque Aquático; Artec&T Ciência
e Cultura; Sesc+ Juventudes; Sesc Verão; Programações
Sistemáticas - Cultura; Sesc+ Social; Sesc+ Vida; Serviço de
Alimentação Lanchonete; Empresa em Movimento; Serviço de
Alimentação - Coffee Break; Saúde e Atitude 2020; Desporto
em Geral Cursos; Dia do Desafio; Exercício Sistemático de
Ginástica; Cultura Nas Escolas; Ações Sesc Seeduc; Ação
Saúde Sesc; Cultura pela Cidade; Sesc+ Criança Cidadã;
Sorriso Saudável 2020; Arraiá Sesc; Serviço de Alimentação
Restaurante; Datas Temáticas; Sesc+ Criativo; Pensamento e
Linguagens - Língua Estrangeira; Colônia de Férias; Serviço
de Alimentação - Serviço de Bordo; Saúde Bucal em Clínica
Ambulatorial 2020; Sesc+ Infância - Salas e Atividades de
Referência; Artec&T Festival; Torneios e Festivais Esportivos;
Artec&T Gerações Conectadas; Serviço de Alimentação Lanche Mais Infância; Serviço de Alimentação - Camarim;
Momento para Dançar; Serviço de Alimentação - Colônia
de Férias; Passeios Turísticos; Quadra Livre; Pensamento
e Linguagens - Ações Estratégicas; Caminhos para a
Longevidade; Avaliação Funcional; Espaço Zen; Sesc+ Povos e
Nações; Mostra Rio de Artes Visuais; Serviço de Alimentação
- Kit Lanche; Excursão; Cozinha Criativa; Núcleos de Formação
em Artes Cênicas; Sesc EntreDança; Copa Sesc de Futsal;
Artec&T Tecnologias e Relações Sociais; Fala Autor!; Clube da
Caminhada; Mostras Regionais de Artes Cênicas; Mostra de
Música; Educação Patrimonial; Artec&T Produções Criativas;
Eventos Físico-Esportivos; Sesc Mídia Jovem; Por dentro da
Música; Circuito de Pré-estreias CineSesc; Rapjazz e Mostras
Audiovisuais.

Principais Projetos:
Sorriso Saudável 2020; Arraiá Sesc; Sesc+ Vida;
Saúde Bucal em Clínica Ambulatorial 2020; Empresa
em Movimento; Sesc+ Sustentabilidade; Sesc+ Social;
Cultura pela Cidade; Botinho; Sesc Verão; Marco
delas; Federal Kids; Sesc Recreação; Sesc+ Juventudes;
Sesc+ Criativo; Exercício Sistemático de Ginástica;
Artec&T Produções Criativas; Serviço de Alimentação
- Coffee Break; Eventos Físico-Esportivos; Sesc+ Povos
e Nações; Atividades Formativas - Cultura; Saúde e
Atitude 2020; Cultura nas Escolas; Alternativa Saudável
e Econômica - Sopa Amiga; Pensamento e Linguagens
- Língua Estrangeira; Dia do Desafio; Ação Saúde Sesc;
Serviço de Alimentação - Kit Lanche; Espaço Zen; Sesc
na Escola; Sesc+ Criança Cidadã; Datas Temáticas;
Excursão; Observatório Sesc de Juventudes; Pensamento
e Linguagens - Ações Estratégicas; Programações
Sistemáticas - Cultura; Caminhos para a Longevidade;
Sesc+ Diversão; Serviço de Alimentação - Serviço de
Bordo; Momento para Dançar; Ações Sesc Seeduc;
Laserterapia em Odontologia; Mostra Sesc de Cinema
2020; Avaliação Funcional; Torneios e Festivais
Esportivos; Passeios Turísticos; Colônia de Férias;
Núcleos de Formação em Artes Cênicas e Congresso
Sesc de Lazer.
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SESC SÃO GONÇALO
Inauguração: 1998
Área de Terreno: 11.075,00m²
Área de Construção: 4.224,06m²
Principais Projetos:
Sesc Recreação; Sesc+ Diversão;
Programações Sistemáticas – Cultura;
Espaço Jogo; Sesc+ Sustentabilidade;
Serviço de Alimentação Lanchonete;
Sesc+ Vida; Sorriso Saudável 2020;
Frequência a Parque Aquático; Sesc+
Social; Desporto em Geral Cursos;
Atividades Formativas - Cultura; Sesc
na Escola; Exercício Sistemático de
Ginástica; Sesc Verão; Quadra Livre;
Arraiá Sesc; Dia do Desafio; Saúde Bucal
em Clínica Ambulatorial 2020; Saúde e
Atitude 2020; Sesc+ Criativo; Torneios
e Festivais Esportivos; Datas Temáticas;
Serviço de Alimentação Restaurante;
Sesc+ Criança Cidadã; Serviço de
Alimentação - Coffee Break; Pensamento
e Linguagens - Língua Estrangeira; A
Palavra Líquida; Botinho; Picadeiro Móvel;
Caminhos para a Longevidade; Colônia
de Férias; Serviço de Alimentação
- Serviço de Bordo; Momento para
Dançar; Serviço de Alimentação - Kit
Lanche; Passeios Turísticos; Serviço
de Alimentação - Camarim; Ações
Sesc Seeduc; Excursão; Serviço de
Alimentação - Colônia de Férias; Eventos
Físico-Esportivos; Avaliação Funcional;
Copa Sesc de Futsal; Núcleos de
Formação em Artes Cênicas; Pensamento
e Linguagens - Ações Estratégicas; Espaço
Zen; Mostras Regionais de Artes Cênicas;
Laserterapia em Odontologia; Sesc
EntreDança; Mostra de Música; Semana
Literária; Por dentro da Música; Mostras
Audiovisuais e Cinema Expandido.
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SESC SÃO JOÃO MERITI
Inauguração: 1977
Área de Terreno: 5.914,50m²
Área de Construção: 3.082,65m²
Principais Projetos:
Sesc+ Diversão; Sesc Recreação; Espaço Jogo; Dia do Desafio;
Sorriso Saudável 2020; Frequência a Parque Aquático; Programações
Sistemáticas - Cultura; desporto em Geral Cursos; Datas Temáticas;
Sesc+ Vida; Exercício Sistemático de Ginástica; Cultura pela Cidade;
Artec&T Ciência e Cultura; Serviço de Alimentação Lanchonete; Sesc+
Criativo; Cultura nas Escolas; Sesc Verão; Atividades Formativas Cultura; Eventos Físico-Esportivos; Sesc+ Sustentabilidade; Serviço de
Alimentação Restaurante; Artec&T Tecnologias e Relações Sociais; Sesc+
Infância - Salas e Atividades de Referência; Sesc+ Social; Saúde Bucal
em Clínica Ambulatorial 2020; Torneios e Festivais Esportivos; Sesc
na Escola; Quadra Livre; Artec&T Produções Criativas; Sesc+ Criança
Cidadã; Serviço de Alimentação - Coffee Break; Sesc+ Juventudes;
Arraiá Sesc; Jogos Estudantis do Sesc; Saúde e Atitude 2020; Ações
Sesc Seeduc; Ação Saúde Sesc; Serviço de Alimentação - Kit Lanche;
Circuito Sesc de Corridas; Botinho; Pensamento e Linguagens - Língua
Estrangeira; Artec&T Gerações Conectadas; Federal Kids; Serviço de
Alimentação - Serviço de Bordo; Colônia de Férias; Artec&T Festival;
Serviço de Alimentação - Lanche Mais Infância; Fala Autor!; Pensamento
e Linguagens - Ações Estratégicas; Momento para Dançar; Serviço
de Alimentação - Colônia de Férias; Caminhos para a Longevidade;
Avaliação Funcional; Passeios Turísticos; Semana Literária; Espaço Zen;
Conexão Charme; Serviço de Alimentação - Camarim; Núcleos de
Formação em Artes Cênicas; Cozinha Criativa; Excursão; Empresa em
Movimento; Baixada em Foco; Laserterapia em Odontologia; Mostras
Regionais de Artes Cênicas; Mostras Audiovisuais; Turismo na Baixada;
Pensamento e Linguagens - Língua Materna; Mostra de Música; Clube
da Caminhada e Por dentro da Música e Natal Sesc.

SESC GINÁSTICO
Inauguração: A Real Sociedade Clube Ginástico Português
foi fundada em 31 de outubro de 1868 por dois irmãos
portugueses, João José Ferreira da Costa e Antônio José
Ferreira da Costa, com o objetivo de dinamizar as atividades
esportivas, culturais, artísticas e sociais, promovendo a
integração da comunidade luso-brasileira.
Sua primeira sede, na Rua do Hospício, foi inaugurada em
outubro de 1872. A segunda sede, inaugurada em 1911, foi
totalmente destruída por um incêndio em agosto de 1934. A
inauguração de sua nova e atual sede, na Avenida Graça
Aranha, no Centro do Rio de Janeiro, ocorreu em agosto
de 1938, e seu edifício teve a primeira piscina suspensa da
América do Sul, localizada na cobertura, com 25 metros
de comprimento por 12 de largura. O Teatro Ginástico foi
inaugurado em novembro de 1938, por onde passaram
incontáveis e consagrados talentos da arte cênica brasileira.
Área de Terreno: 1.325m²
Área de Construção: 9.259m²

SESC TERESÓPOLIS
Inauguração: 1977
Área de Terreno: 3.096,00m²
Área de Construção: 3.710,83m²
Principais Projetos:
Natal Sesc; Programações Sistemáticas – Cultura; Festival Sesc de Inverno; Dia do Desafio; Espaço Jogo; Saúde e Atitude
2020; Sesc+ Sustentabilidade; Sesc+ Diversão; Eventos Físico-Esportivos; Sesc+ Social; Sesc+ Vida; Sorriso Saudável 2020;
Sesc Alpina; Cultura nas Escolas; Datas Temáticas; Ações Sesc Seeduc; Sesc+ Criativo; Artec&T Ciência e Cultura; Sesc
Recreação; Artec&T Produções Criativas; Atividades Formativas - Cultura; Sesc na Escola; Cultura pela Cidade; Arraiá Sesc;
Frequência a Parque Aquático; Sesc+ Juventudes; Serviço de Alimentação Lanchonete; Exercício Sistemático de Ginástica;
Sesc Verão; Torneios e Festivais Esportivos; Sesc+ Criança Cidadã; Pensamento e Linguagens - Língua Estrangeira; Ação Saúde
Sesc; Artec&T Gerações Conectadas; Sanfoneiros da Serra; Envolva-se; Desporto em Geral Cursos; Serviço de Alimentação
- Kit Lanche; Centro de Referência do Autista; Serviço de Alimentação - Serviço de Bordo; Mostras Audiovisuais; Artec&T
Tecnologias e Relações Sociais; Quadra Livre; Colônia de Férias; Artec&T Festival; Move Brasil; Momento para Dançar; Turismo
Receptivo; Passeios Turísticos; Pensamento e Linguagens - Ações Estratégicas; Fala Autor!; Sesc Mídia Jovem; Jogos Estudantis
do Sesc; Sesc EntreDança; Empresa em Movimento; Mostras Regionais de Artes Cênicas; Copa Sesc de Futsal; Mostra
de Música; Serviço de Alimentação - Camarim; Núcleos de Formação em Artes Cênicas; Excursão; Avaliação Funcional;
Laserterapia em Odontologia; Espaço Sesc Pensamento e Congresso Sesc de Lazer.
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SESC TIJUCA

SESC TRÊS RIOS

Inauguração: 1977

Inauguração: 1973

Área de Terreno: 18.388,90m²
Área de Construção: 8.482,97m²

Área de Terreno: 4.560,54m²
Área de Construção: 1.853,23m²

Principais Projetos:
Artec&T Ciência e Cultura; Programações Sistemáticas
– Cultura; Sesc Recreação; Serviço de Alimentação
Lanchonete; Frequência a Parque Aquático; Exercício
Sistemático de Ginástica; Sesc+ Vida; Desporto em
Geral Cursos; Sesc+ Sustentabilidade; Sesc Verão;
Eventos Físico-Esportivos; Cultura pela Cidade; Sesc+
Diversão; Sesc na Escola; Arraiá Sesc; Ação Saúde
Sesc; Serviço de Alimentação - Coffee Break; Empresa
em Movimento; Artec&T Produções Criativas; Sesc+
Infância - Salas e Atividades de Referência; Cultura
nas Escolas; Temporadas Sesc de Artes Cênicas;
Serviço de Alimentação Restaurante; Pensamento e
Linguagens - Língua Estrangeira; Sesc+ Juventudes;
Sesc+ Povos e Nações; Atividades Formativas - Cultura;
Saúde e Atitude 2020; Datas Temáticas; Dia do
Desafio; Laboratório de Práticas em Sustentabilidade;
Serviço de Alimentação - Lanche Mais Infância; Sesc+
Social; Torneios e Festivais Esportivos; Educação
Patrimonial; Quadra Livre; Botinho; Artec&T Tecnologias
e Relações Sociais; Artec&T Gerações Conectadas;
Serviço de Alimentação - Serviço de Bordo; Colônia
de Férias; Centro de Referência do Autista; Serviço de
Alimentação - Camarim; Serviço de Alimentação - Kit
Lanche; Passeios Turísticos; Pensamento e Linguagens
- Ações Estratégicas; Clube da Caminhada; Ações
Sesc Seeduc; Serviço de Alimentação - Colônia de
Férias; Excursão; #Redetmj; Marco delas; Cinema
Expandido; Copa Sesc de Futsal; Jogos Estudantis
do Sesc; Avaliação Funcional; Mostras Regionais de
Artes Cênicas; Espaço Sesc Pensamento; Fala Autor!;
Mostras Audiovisuais; Sesc Alerta; Série Concertos Sesc
Partituras; Sonora Brasil; Semana Literária; Rapjazz e
Sesc Nova Música Convida.

Principais Projetos:
Sesc Recreação; Espaço Jogo; Saúde e Atitude 2020;
Desporto em Geral Cursos; Cultura nas Escolas; Sesc+ Vida;
Dia do Desafio; Sesc Verão; Sesc+ Diversão; Sesc+ Criativo;
Frequência a Parque Aquático; Programações Sistemáticas
- Cultura; Quadra Livre; Sesc+ Social; Exercício Sistemático
de Ginástica; Atividades Formativas - Cultura; Cultura pela
Cidade; Sesc+ Sustentabilidade; Pensamento e Linguagens Língua Estrangeira; Sesc na Escola; Serviço de Alimentação
- Coffee Break; Datas Temáticas; Eventos Físico-Esportivos;
Arraiá Sesc; Sesc+ Juventudes; Artec&T Produções Criativas;
Jogos Estudantis do Sesc; Ações Sesc Seeduc; Sesc+ Criança
Cidadã; Colônia de Férias; Serviço de Alimentação - Kit
Lanche; Serviço de Alimentação - Serviço de Bordo; Serviço
de Alimentação - Colônia de Férias; Momento para Dançar;
Passeios Turísticos; Artec&T Tecnologias e Relações Sociais;
Semana Literária; Excursão; Copa Sesc de Futsal; Avaliação
Funcional; Fala Autor!; Serviço de Alimentação - Camarim;
Artec&T Gerações Conectadas; Tour a Pé; Festival Sesc de
Inverno e Por Dentro da Música.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
As fotos aqui utilizadas são fruto do trabalho
de fotógrafos da CASA DA FOTO, credenciados para cobertura
de todos os eventos realizados pelo Sesc RJ.
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