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A MISSÃO  
DO SESC 
é promover ações para o bem-
estar social dos trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo, 
e da sociedade nas áreas de saúde, 
educação, cultura, esporte e lazer.

A MISSÃO 
DO SENAC 
é educar para o trabalho em atividades 
de comércio de bens, serviços e turismo.

CULTURA 
E LAZER 
TAMBÉM SÃO 
IMPORTANTES 
A cultura, o esporte e o lazer 
despertam novas visões de mundo 
e geram qualidade de vida para as 
pessoas, além de serem fundamentais 
para o desenvolvimento da sociedade. 
Por isso, o Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac organiza e propõe diversas 
manifestações esportivas, artísticas 
e socioculturais em todos as regiões 
do Estado, levando mais lazer e 
conhecimento para os gaúchos.  

A Fecomércio-RS (Federação do Comércio 
de Bens e de Serviços do Estado do RS) 
está presente em todo o Rio Grande do 
Sul e usa a sua influência em prol da 
comunidade gaúcha.  

Atuamos na defesa dos empresários do 
comércio de bens, serviços e turismo 
e promovemos o empreendedorismo 
e o desenvolvimento de 530 mil 
estabelecimentos, responsáveis por cerca de 
1,5 milhão de empregos formais no RS. 

O Sistema é formado pelo Sesc/RS 
e o Senac-RS e conta com mais de 
100 unidades operacionais no Estado, 
proporcionando ações e qualificações 
para milhares de gaúchos. 

MISSÃO 

O QUE É O 
SISTEMA 
FECOMÉRCIO-RS/
SESC/SENAC?  



EVENTOS
FECOMÉRCIO
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EVENTOS FECOMÉRCIO MENU TRI DE EVENTOS

O OBJETIVO 
Valorizar ideias empreendedoras 
e abordar temas relevantes para 
executar as atividades com foco 
no desenvolvimento e inovação.  

PÚBLICO: empreendedores e pessoas 
que desejam empreender

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 3 mil pessoas

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 139.148,00

O 
evento faz alusão ao 
Dia do Empreendedor, 
comemorado em 5 de 
outubro, e busca orientar 
e atualizar os mais de 530 

mil empreendedores representados 
pela Federação. Em cinco dias de 
programação, painelistas de diferentes 
áreas compartilham temas essenciais 
para o setor, como a formalização de 
negócios, ideias inovadoras e criativas 
e a importância da saúde mental para 
empreender. 

FÓRUM DO 
EMPREENDEDOR 
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EVENTOS FECOMÉRCIO MENU TRI DE EVENTOS

O OBJETIVO 
Trazer o tema “empreendedorismo 
feminino” para a pauta, mostrar a 
representação da Fecomércio-RS 
nessa área e incentivar mais mulheres 
a empreender. 

PÚBLICO: mulheres empreendedoras

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
1.026

Determinado pela ONU, 
em 2014, o Dia do 
Empreendedorismo Feminino 
é celebrado em 19 de 
novembro. O evento tem 

a premissa de mostrar como o papel 
das mulheres no empreendedorismo 
tem sido cada vez mais forte, uma 
vez que o Brasil já tem mais de 9 
milhões de mulheres à frente de uma 
empresa, representando 48% dos 
microempreendedores individuais. 

DIA DO 
EMPREENDEDORISMO 
FEMININO 
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EVENTOS FECOMÉRCIO MENU TRI DE EVENTOS

O OBJETIVO 
Discutir pautas ligadas às empresas 
e aos negócios 

 
PÚBLICO: empresários, sindicatos, 
público em geral 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
de 300 a 400 pessoas

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 102.346,00

O 
Giro Pelo Rio Grande é 
um evento que acontece 
desde 2011 em diferentes 
regiões do Estado do Rio 
Grande do Sul. O projeto 

busca promover uma integração entre 
empresários, sindicatos empresariais 
e Fecomércio-RS, no intuito de, 
juntos, fortalecerem sua atuação. Em 
cada edição, o Giro discute os mais 
variados temas ligados aos negócios, 
tais como economia, tributação, 
políticas, tecnologia, gestão, inovação, 
entre outros. 

GIRO PELO 
RIO GRANDE 
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EVENTOS FECOMÉRCIO MENU TRI DE EVENTOS

O OBJETIVO 
Ratificar a importância das atualizações 
nas relações sindicais e do trabalho. 

 
PÚBLICO: dirigentes sindicais, 
empresários, advogados, estudantes, 
público em geral 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
de 300 a 600 pessoas

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 8.787,00

O Congresso de Relações 
Sindicais e do 
Trabalho é um evento 
anual realizado pela 
Fecomércio-RS, na 

cidade de Torres/RS, com o objetivo 
de promover a troca de experiências 
na área das relações sindicais e do 
trabalho. O congresso promove um 
debate sobre temas eficazes no 
dia a dia dos dirigentes sindicais, 
empresários, advogados e estudantes. 
O evento traz convidados renomados 
da área para uma discussão vasta 
sobre os temas, com foco no setor do 
comércio e de serviços. 

CONGRESSO 
DE RELAÇÕES 
SINDICAIS E DO 
TRABALHO  



EVENTOS
SENAC
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EVENTOS SENAC MENU TRI DE EVENTOS

O OBJETIVO 
Levar qualificação profissional gratuita 
às pessoas, capacitando a comunidade 
para o mercado de trabalho.

 
PÚBLICO: jovens em busca de 
oportunidades e comunidade em geral

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
Mais de 2 mil pessoas

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 359.168,00

Focado em educação e 
inovação, o Experience Senac 
é um evento gratuito que 
traz profissionais nacionais e 
internacionais para debater 

temas relevantes sobre a área. Tudo 
isso em um espaço inovador e 
efervescente, onde pulsam ideias e 
são compartilhadas metodologias e 
práticas pedagógicas voltadas para a 
aprendizagem.

EXPERIENCE 
SENAC
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EVENTOS SENAC MENU TRI DE EVENTOS

O OBJETIVO 
Levar qualificação profissional gratuita 
para o maior número de pessoas, 
capacitando a comunidade para o 
mercado de trabalho.   

 
PÚBLICO: jovens em busca de 
oportunidades e comunidade em geral

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
850 mil participantes

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 1.042.609,00

Criada em alusão ao Dia 
do Trabalhador, a Feira 
de Oportunidades é um 
tradicional evento do Senac 
com ações voltadas à 

qualificação profissional e ao mundo do 
trabalho. O evento já capacitou mais de 
850 mil gaúchos nas suas 15 edições. 
A programação conta com palestras, 
cursos, workshops, oficinas, grandes 
nomes nacionais, divulgação de vagas 
de emprego e prestação de serviços 
gratuitos. 

FEIRA DE 
OPORTUNIDADES 
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EVENTOS SENAC MENU TRI DE EVENTOS

O OBJETIVO 
Oferecer ao público um mês cheio 
de oportunidades para aprender 
com grandes chefs diversas receitas 
gostosas e fáceis de fazer, tudo de 
forma gratuita. 

 
PÚBLICO: amantes da gastronomia e 
comunidade em geral

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
6.500 pessoas

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de R$ 157.000,00 e mais de 106 
citações na mídia

Um evento gratuito de 
gastronomia que reúne chefs 
do Senac de todo o país para 
ensinar aos participantes o 
preparo de receitas típicas, 

além de realizar duelos entre chefs.  
Na 1ª edição, em 2020, o evento contou 
com 22 chefs e mais de 6 mil inscritos.  

FESTIVAL DE 
GASTRONOMIA 
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EVENTOS SENAC MENU TRI DE EVENTOS

O OBJETIVO 
Propagar o debate de temas 
técnicos e comportamentais para 
o desenvolvimento das equipes 
de compras/licitações, saúde, 
assistência social, planejamento,  
TI e servidores em geral. 

 
PÚBLICO: gestores e 
servidores públicos 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
cerca de 10.000 pessoas

O 
Seminário de Gestão 
Pública é um evento feito 
para as esferas municipal, 
estadual e federal.  
O evento conta com um 

mix de palestras sobre vários temas, 
como a eficiência dos serviços públicos, 
atualizações de legislações e práticas  
de sucesso. 

SEMINÁRIO 
DE GESTÃO 
PÚBLICA 



EVENTOS
SESC 

SAÚDE
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EVENTOS SESC | SAÚDE MENU TRI DE EVENTOS

Oevento “Saúde para Felicidade” 
é realizado e promovido pela 
Gerência de Saúde. Em um 
formato totalmente on-line, a 
primeira edição do evento (2021) 

contou com profissionais da área da medicina, 
psicologia e nutrição. Os assuntos abordados 
se voltaram para o long covid, suas sequelas e 
recuperação. O evento visou levar informação e 
esclarecimento à comunidade.

O OBJETIVO 
Posicionar-se como referência na área 
da saúde e tratar o tema sob a ótica do 
acolhimento e bem-estar.
 
PÚBLICO: profissionais da saúde e 
púbico em geral

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
o evento contou com 600 inscritos e 
2.500 visualizações

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 90.876,00

SAÚDE PARA 
FELICIDADE



EVENTOS
SESC

CULTURAL
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EVENTOS SESC | CULTURAIS MENU TRI DE EVENTOS

OSesc Circo é um festival que 
acontece desde 2015, em Santa 
Maria, e seu grande diferencial está 
na diversidade e multiplicidade de 
linguagens e estéticas que o circo 

oferece.  
Isso faz do festival um evento plural que  
atinge todas as idades e classes sociais.  

Ruas, praças, teatro, escolas, comunidades 
indígenas e rurais e, claro, a imponente lona de 
circo, já foram palco e picadeiro ocupados pela 
arte circense durante o festival. O evento garante 
grande destaque na agenda dos  
festivais de circo do Brasil.  

O Sesc Circo já contou com a participação 
dos maiores nomes do circo do Brasil e 
importantes convidados internacionais. Além dos 
espetáculos, a programação tem conversas com 
artistas circenses, oficinas e encontros artísticos.  
Todas as ações são oferecidas gratuitamente 
para a comunidade.  

O OBJETIVO 
Valorizar a linguagem circense, o 
fomento de novas plateias, o contato 
entre artistas e comunidade e o 
incentivo da produção artística de 
circo, além de oferecer entretenimento 
cultural, assim como qualificação 
profissional para artistas circenses. 

 
PÚBLICO: comunidade escolar; artistas, 
produtores e profissionais ligados à 
área; comunidade em geral

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
14.760 pessoas 

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de R$ 400.000,00

SANTA MARIA 
SESC CIRCO
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EVENTOS SESC | CULTURAIS MENU TRI DE EVENTOS

O 
Festival Internacional 
Sesc de Música ocupa 
espaços públicos, conecta 
o erudito com o popular 
e, com isso, desmistifica a 

hierarquização social criada ao longo da 
história da música. O festival também 
contribui com projetos sociais de 
Pelotas e outras cidades do país que 
participam das aulas de instrumentos 
e de apresentações e evoluem a cada 
ano, possibilitando oportunidades de 
inclusão social e de crescimento pessoal 
por meio da música de concerto. 

O OBJETIVO 
Democratizar o acesso do público à 
cultura e à música. Também busca o 
aperfeiçoamento técnico e artístico de 
jovens estudantes cantores e músicos 
profissionais nacionais e internacionais 
por meio da programação para o 
grande público.  

PÚBLICO: alunos e professores 
de música de várias partes do 
mundo, alunos de projetos sociais, 
participantes da Orquestra Municipal 
de Pelotas e Orquestra do Areal e a 
comunidade em geral 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 30.000 pessoas

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de R$ 1.995.500,00

FESTIVAL 
INTERNACIONAL  
SESC DE MÚSICA
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EVENTOS SESC | CULTURAIS MENU TRI DE EVENTOS

Em 2021, aconteceu a 15ª edição 
desse festival que é considerado 
um dos principais festivais de artes 
cênicas do Brasil. Com mais de 
40 mil espectadores por edição, 

o Festival Palco Giratório acontece nos 
palcos dos principais teatros e praças de 
Porto Alegre. Contando com uma ampla 
programação de teatro, dança e circo, o 
festival traz para a cidade renomados artistas 
de todas as regiões do país. 

A cada edição, são mais de 45 sessões de 
espetáculos para a comunidade, além de 
debates abertos ao público, oficinas artísticas 
direcionadas para a comunidade escolar e 
seminário com conferências temáticas no 
campo das artes cênicas.

O OBJETIVO 
Espaço para prática artística por meio 
de uma programação qualificada, 
diversa e representativa no Brasil. O 
Festival Palco Giratório também busca 
oferecer momentos de entretenimento 
e conhecimento de grupos e artistas de 
teatro, dança e circo que são referências 
nacionais e internacionais, possibilitando a 
aproximação desses com a comunidade. O 
evento ainda se propõe a ajudar a fomentar 
novos profissionais relacionados à área. 

PÚBLICO: profissionais e estudantes 
da cultura, críticos, influenciadores, 
jornalistas e a comunidade em geral 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
40 mil espectadores

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 132.661,00

FESTIVAL PALCO 
GIRATÓRIO
POA



FECOMÉRCIO – SESC - SENAC
19

EVENTOS SESC | CULTURAIS MENU TRI DE EVENTOS

A 
Semana Geek Sesc é um 
evento de cultura pop nerd/
geek que nasceu em 2020 no 
formato on-line e já arrebatou 
fãs do Brasil inteiro. O evento 

traz personalidades em destaque do 
cenário de produção cultural geek e, na 
edição 2021, contou com a participação de 
Mike Deodato (ex-quadrinista da Marvel), 
Érico Borgo e Ivan Costa (fundadores da 
Comic Con Experience), Arthur Ribas e 
Amanda Brandão (os apresentadores da 
Warner Play) e vários outros.  

O OBJETIVO 
Proporcionar o encontro entre produtores 
e consumidores da cultura geek de todo 
o país por meio de shows temáticos, 
lives, bate-papos, concurso de cosplayers 
e rejuvenescer a marca incorporando a 
cultura geek no Sesc/RS. 

PÚBLICO: consumidores, produtores 
e profissionais de cultura pop/nerd/ 
geek e interessados pelo segmento
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 1.200 pessoas participantes 
e mais de 1.000.000 de pessoas 
alcançadas

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 240.413,00

SEMANA 
GEEK 



EVENTOS
SESC
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EVENTOS SESC | ESPORTES MENU TRI DE EVENTOS

Realizado no período de janeiro a 
março pelo Sistema Fecomércio-
RS/Sesc, em parceria com 
prefeituras municipais e clubes 
sociais, o Circuito Verão Sesc 

de Esportes é considerado a maior 
competição de esportes de areia do 
Estado. Distribuído em mais de 100 
municípios, o Circuito já teve a participação 
de mais de 12.000 atletas nas modalidades 
de futebol de areia, vôlei de areia, handebol 
de areia, basquete de areia, futevôlei e 
câmbio de areia. 

O OBJETIVO 
Promover o bem-estar e integração  
dos trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo, e da comunidade  
em geral. 

PÚBLICO: atletas do Estado inteiro 
e comunidade em geral por meio de 
esportes de areia
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 12.000 atletas 

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de R$ 415.000,00

CIRCUITO 
VERÃO SESC  
DE ESPORTES 
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EVENTOS SESC | ESPORTES MENU TRI DE EVENTOS

O 
Circuito Sesc de Corridas 
acontece no período de 
fevereiro a dezembro 
e conta com rankings 
individual e por equipe.  

A pontuação é acumulada ao longo do 
Circuito e, no final, são conhecidos os 
campeões nas categorias “Comerciário” 
e “Livre”, “Masculino” e “Feminino”. 
O Circuito conta com 12 etapas 
classificatórias e a grande final estadual 
que acontece em Torres. 

O OBJETIVO 
Difundir a prática da corrida de rua nas 
comunidades gaúchas, desenvolvendo 
um evento esportivo de âmbito estadual, 
de forma acessível e de qualidade. 

PÚBLICO: atletas de todo o Estado 
(crianças a adultos) e comunidade  
em geral
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 10.000 pessoas entre atletas e 
espectadores

MÍDIA CONQUISTADA:  
R$ 345.000,00

CIRCUITO SESC 
DE CORRIDAS  
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EVENTOS SESC | ESPORTES MENU TRI DE EVENTOS

O 
Circuito Sesc de Futebol 
Virtual é realizado na 
plataforma Playstation 4 e 
disputado nos jogos FIFA 
e PES. Nas disputas do 

jogo FIFA, o evento acontece com 10 
etapas classificatórias e a final estadual. 
No PES, são realizadas 8 etapas 
classificatórias mais a final estadual. 
Os campeões das finais estaduais têm 
direito a fins de semana em hotéis do 
Sesc/RS.  

O OBJETIVO 
Difundir a prática do esporte, 
desenvolvendo um evento esportivo  
de âmbito estadual.

PÚBLICO: players de todo o país, 
a partir dos 14 anos 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
em torno de 100 participantes no 
Circuito FIFA e 60 participantes no 
Circuito PES

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de R$ 219.000,00

CIRCUITO DE FUTEBOL 
PES/FIFA    
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EVENTOS SESC | ESPORTES MENU TRI DE EVENTOS

No RS, o Mountain Bike está 
em ascensão e com um 
número muito expressivo de 
praticantes. Por esse motivo, 
o projeto vai ao encontro 

da demanda por eventos que contêm 
a organização e a preocupação com as 
necessidades da modalidade.  

O OBJETIVO 
Promover a qualidade de vida dos 
praticantes de esportes, ciclistas e da 
comunidade em geral, proporcionando 
a expansão da prática desportiva dessa 
modalidade no município e região. 
Além disso, busca movimentar os 
serviços de comércio, restaurantes e 
turismo no município de Osório.  

PÚBLICO: comunidade em geral

MOUNTAIN BIKE SESC 
DE OSÓRIO    



EVENTOS
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MENU TRI DE EVENTOS

N o Rio Grande do Sul, o Dia do Desafio 
acontece desde 1997 e, hoje, somos 
o segundo Estado brasileiro com 
maior número de participantes. O Dia 
do Desafio foi incluído no calendário 

oficial do RS e é comemorado na última quarta-
feira do mês de maio. 

O Sesc mobiliza a comunidade para participar do 
evento por meio de atividades físicas. As atividades 
devem acontecer entre 0h e 20h do Dia do Desafio, 
de forma individual ou coletiva. 

Na programação do evento, contamos com aulas 
ao vivo gratuitas para a comunidade e uma live com 
participação de um convidado especial. Na última 
edição, o convidado foi o atleta de vôlei Serginho, 
falando sobre superação de desafios. 

O OBJETIVO 
O evento tem como objetivo incentivar 
as pessoas a abandonar a vida sedentária 
e adotar práticas de atividades físicas 
diárias para manter o bem-estar físico e 
mental. 

PÚBLICO: comunidade em geral
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 1 milhão de pessoas

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de R$ 700.000,00

DIA DO
DESAFIO 
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MENU TRI DE EVENTOS

A 
RecreArte é a unidade móvel do 
Sesc que percorre os municípios 
gaúchos proporcionando informação, 
conhecimento e desenvolvimento 
integral através do lazer e da cultura. 

Ações lúdico-educativas, espetáculos teatrais, 
musicais e sessões de cinema são oferecidas 
gratuitamente para os comerciários 
e a comunidade. 

Com atendimento semanal e flexibilidade 
de horários, as unidades solicitantes e 
prefeituras parceiras ficam responsáveis pelo 
desenvolvimento da programação. 

A agenda abrange teatro, dança, música e cinema, 
jogos gigantes, espaço infantil com brinquedos e 
parque de infláveis. 

O OBJETIVO 
Levar cultura e lazer aos municípios 
gaúchos, por meio do desenvolvimento 
de ações lúdico-educativas, tais como 
peças teatrais, apresentações musicais, 
sessões de cinema e atividades 
recreativas por meio de brinquedos 
diversos, visando o bem-estar e a 
integração social. 

PÚBLICO: comerciários e comunidade 
em geral
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 25 mil pessoas 
e percorre 43 cidades por ano 

RECREARTE 
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MENU TRI DE EVENTOS

OO projeto Estação Verão 
está na sua 16ª edição, sendo 
considerado um dos maiores 
eventos de lazer do RS. 

O projeto iniciou em 2004 e desde então 
tornou-se referência no Litoral gaúcho, 
sendo o único que permanece ao longo 
desse tempo, se estendendo de Norte a Sul 
do Litoral. Destaca-se a grande visibilidade 
que o projeto tem na imprensa.

O evento conta com atividades como 
aulão de dança, atividades recreativas, 
caminhadas orientadas, futmesa, 
empréstimo de material esportivo,  
aulas de funcional, escola do chimarrão 
e várias outras.

Além disso, promove a inclusão com as 
cadeiras anfíbias, que possibilitam banhos 
de mar a cadeirantes.

O OBJETIVO 
Indo além de uma diversão pontual, a 
proposta é que as pessoas adquiram 
hábitos saudáveis durante todo o ano, ou 
seja, no verão plantamos a “sementinha 
do bem-estar” para que as pessoas levem 
os novos hábitos para a sua rotina. 

Além disso, queremos proporcionar 
melhores condições para o 
aproveitamento do tempo livre durante 
o verão nas praias do Litoral gaúcho por 
meio de atividades de recreação, esporte, 
saúde e cultura. 

PÚBLICO: comunidade em geral
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
cerca de 30 mil pessoas por sede

MÍDIA CONQUISTADA: 
R$ 1.785.355,00

ESTAÇÃO
VERÃO  
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MENU TRI DE EVENTOS

O projeto Partiu Natureza 
surgiu da necessidade 
de ofertar aos clientes 
uma opção de lazer que 
possibilitasse a vivência 

de momentos de descontração, bem-
estar e saúde, tudo somado a práticas 
junto da natureza. 

As atividades são realizadas por meio 
de caminhadas e passeios de bicicleta 
em locais com cachoeiras, trilhas e 
aventuras na natureza, e tem como 
diferencial a experiência da cultura, 
gastronomia ou tradições do destino, 
criando uma conexão com o local e 
transformando o momento único.  

UNIDADES QUE RECEBERÃO O 
PROJETO EM 2022  
Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, 
Camaquã, Carazinho, Caxias do Sul, 
Erechim, Frederico Westphalen, Gravataí, 
Ijuí, Lajeado, Montenegro, Navegantes, 
Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Cruz 
do Sul, Santana do Livramento, Santo 
Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São 
Luiz Gonzaga, São Sebastião do Caí, 
Tramandaí, Venâncio Aires e Viamão. 

PARTIU
NATUREZA 
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A 
Convenção Maturidade 
Ativa consiste em três 
dias de integração, 
aprendizagem, diversão 
e troca de experiências.  

O evento ocorre no mês de  
novembro e conta com oficinas, 
palestras, gincanas, torneios 
esportivos e apresentações de teatro, 
música e dança. A última edição 
ocorreu na cidade de Torres e teve a 
participação de 70 de cidades do Rio 
Grande do Sul.

O OBJETIVO 
Promover a integração e valorização 
das pessoas idosas, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida, a partir 
de ações integradas nas áreas da saúde, 
educação, cultura, assistência e lazer.  

PÚBLICO: pessoas a partir dos 50 
anos, preferencialmente inscritos no 
Programa Maturidade Ativa
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 1.300 idosos de 53 cidades do 
estado

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de R$ 128.000,00

CONVENÇÃO  
MATURIDADE 
ATIVA 
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A 
Semana do Idoso é 
organizada pelo Sesc/RS 
e ocorre desde 2008. O 
evento é gratuito e ocorre 
em âmbito estadual 

no mês de outubro, alusivo ao dia 
1º de outubro, Dia Internacional do 
Idoso. O evento conta com diversas 
atividades gratuitas como oficinas, 
confraternizações, palestras e muito 
mais. 

O OBJETIVO 
Comemorar as conquistas e sensibilizar 
a sociedade para as questões 
do envelhecimento por meio de 
uma programação de atividades 
interdisciplinar, inclusiva e participativa. 

PÚBLICO: idosos de todo o Estado
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
mais de 3.000 participantes de 
todo o Estado

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de R$ 26.000,00

SEMANA 
DO IDOSO  
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O 
Seminário Sesc de Educação 
representa uma ação pedagógica e de 
aperfeiçoamento para professores das 
redes municipais de ensino. A primeira 
edição on-line ocorreu em 2020, para 

atender aos desafios impostos pela pandemia. 
A segunda edição foi realizada nos meses de 
fevereiro e março de 2021, como oportunidade 
para continuar contribuindo com temas e palestras 
que atendessem às necessidades dos professores 
no cotidiano escolar. 

A participação ocorre por meio da parceria 
entre Unidades do Sesc e prefeituras municipais 
e por adesão, a partir do investimento do valor 
correspondente ao número de professores do quadro. 
Para os professores, a participação é gratuita. 

O OBJETIVO 
Promover espaço de aperfeiçoamento 
profissional para docentes das redes 
municipais de ensino, fomentar o 
conhecimento de diferentes saberes e 
práticas pedagógicas, incentivar o estudo 
e reflexão acerca do cotidiano escolar 
e promover uma ação educativa que 
contemple as diferentes realidades locais.  

PÚBLICO: docentes das redes 
municipais de ensino
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
19.603 pessoas

MÍDIA CONQUISTADA:  
mais de 80 citações nas mídias

SEMINÁRIO SESC 
DE EDUCAÇÃO   
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O 
Sesc Protásio Alves (antigo 
Sesc Campestre), localizado 
na Av. Protásio Alves, 6220, 
em Porto Alegre, tem uma 
área privilegiada de 24 

hectares em plena Capital gaúcha. A 
Unidade faz da natureza um espaço 
especial para a realização de atividades 
culturais, esportivas e de lazer.  

O QUE VOCÊ ENCONTRA NO 
SESC PROTÁSIO ALVES: 

Hotel 

Quadras poliesportivas 

Campo de futebol com 
pista atlética 

Palco para shows 

Pista olímpica 

Ginásio de esportes 

Parque aquático 
com piscinas adulta 
e infantil 

Churrasqueiras ao 
ar livre 

Restaurante e 
lanchonetes 

Galpão crioulo 

Playground e 
estacionamento 

SESC  
PROTÁSIO 
ALVES
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A 
Rede de Academias do Sesc 
tem 48 unidades espalhadas 
pelo Rio Grande do Sul e 
conta com aproximadamente 
27 mil alunos matriculados.  

REDE DE  
ACADEMIAS
SESC

A REDE OFERECE AS 
SEGUINTES MODALIDADES:  

Musculação 

Pilates de aparelho 

Pilates solo 

Funcional 

Hit 

Abdominal 

Ritmos 

Alongamento 

GAP 

Localizada  

Hidroginástica 

Jump  

Step 

Ginástica para a 3ª 
idade 

Circuito 



Entre em contato

Leandro Abreu 
labreu@senacrs.com.br 

(51) 99481-0303

Fabiano Bonella 
fbcunha@senacrs.com.br 

(51) 99961-6272




