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O que é o Sesc?

O Serviço Social do Comércio – Sesc – é uma instituição de 
caráter privado e sem fins lucrativos, mantida por empresários do 
comércio de bens, serviços e turismo. 

Atualmente, possui três unidades em Fortaleza (Unidades Centro, 
Fortaleza e RioMar) e quatro no interior do Estado (Crato, Juazeiro 
do Norte, Iguatu e Sobral). O Sesc Ceará dispõe, ainda na capital, 
de um espaço dedicado à cultura –  Sesc Senac Iracema. Em 
Juazeiro do Norte, o destaque é o teatro Sesc Patativa do Assaré 
e em Caucaia, o Sesc Iparana – Colônia Ecológica, oferece 
hospedagem, opções de lazer e ações de proteção ao meio 
ambiente. Também no interior, a instituição conta com os Centros 
Educacionais do Programa Sesc Ler: Aracati, Quixeramobim, São 
Gonçalo do Amarante, Ibiapina,  Crateús e Itapipoca.
As ações são realizadas em cinco grandes Programas: 
• Educação • Saúde • Cultura • Lazer • Assistência

Você conhece o Sistema Fecomércio?

A Federação do Comércio do Estado do 
Ceará – Fecomércio, fundada em 1948, 
é constituída por mais de 30 sindicatos 

comerciais e representa empresas nas áreas do comércio de 
atacado e varejo, serviços e turismo em todo o Estado do Ceará.

Desde 1946, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – Senac – é a 
maior instituição de educação profissional 
do Brasil no setor do comércio. Aberta 

a toda a sociedade, oferece cursos que vão desde a Formação 
Inicial até a Educação Superior. 

Criado em 1998, o Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento do Comércio – IPDC – 

realiza ações na área de pesquisa e desenvolvimento como forma 
de apoiar o processo decisório das instituições e empresas do 
comércio do Estado do Ceará. 

O ser humano é o foco principal do Serviço Social 

do Comércio. Há mais de 60 anos, é pelo bem-estar 

dos brasileiros que o Sesc atua, sem distinção de 

idade, classe social ou escolaridade. Para tanto, 

são oferecidos diversos serviços em Educação, 

Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Assim o Sesc 

se faz referência em todo o Brasil no atendimento 

aos comerciários e dependentes. No Ceará, 97% da 

população é beneficiada com as ações e projetos 

do Sesc, em 179 municípios.

Entidade mantida pelos empresários do comércio.
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Apresentações Artísticas

Música

Sesc na Feira
Apresentação de violeiros e cantadores da região no centro 
comercial da cidade. 

4/jul - 9h - Abrigo Metálico - Gratuito

Cinema

Cine Sesc Terça Película
Exibição e debate acerca dos filmes presentes na cinemateca 
do Sesc Iguatu. 

Toda terça - 19h - Teatro Sesc Iguatu - Gratuito

Biblioteca

Biblioteca Sesc Iguatu
Atendimento diário com consultas e empréstimos de livros e revistas. 

seg a sex - 7h às 21h - Biblioteca Sesc - Gratuito

Desenvolvimento Artístico e Cultural 

Música

Escola de Música Sesc Iguatu
Cursos de teoria e práticas musicais, canto coral e 
instrumentos: violão, teclado, flauta e sanfona.

seg a sex - Manhã, Tarde e Noite - Sesc Iguatu 
Gratuito para comerciários e alunos de Escolas Públicas.
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Esporte

Projetos

Projeto Futsal Sesc - Gratuito

Escolinha de Futsal - promove o esporte e a inclusão social 
para crianças e adolescentes (8 a 17 anos).  
Local: Ginásio Esportivo

seg, qua e sex - 9h (13 e 14 anos)  
seg, qua e sex - 10h (15 a 17 anos)  
seg, qua e sex - 15h (8 e 9 anos) 
seg, qua e sex - 16h (10 a 12 anos) 
seg, qua e sex - 8h (10 a 12 anos)

Sesc Ativo - Judô - Gratuito

Arte marcial que utiliza técnicas de defesa pessoal e está 
voltada para o desenvolvimento físico, espiritual, mental e a 
inclusão social.  
Local: Ginásio Esportivo

seg e qua - 18h (6 a 10 anos)  
ter e qui - 18h (6 a 10 anos)  
seg, qua e sex - 19h (11 a 15 anos)

Sesc 3 Pontos - Gratuito

Promove, através da prática do basquetebol, a inclusão 
social de crianças e adolescentes de famílias residentes em 
áreas de risco. 
Local: Ginásio Esportivo
 
ter e qui - 8h (13 a 15 anos)  
ter e qui - 17h (10 a 12 anos) 
ter e qui - 15h (13 a 15 anos)  

Universalização do Acesso

Capacitação que gera acesso a serviços odontológicos
e qualidade de vida para as comunidades do Ceará.
OdontoSesc levando sorriso por todos os lugares.
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Modalidades Esportivas

Musculação
Treinamento personalizado de acordo com a individualidade e 
os objetivos de cada um (acima de 15 anos), seg a sex.
Local: Sala de Musculação.

Manhã I - 5h às 8h30  
(Com.) R$ 26,00 / (Conv.) R$ 40,00 / (Usu.) R$ 53,00. 
Manhã II - 8h30 às 12h  
(Com.) R$ 26,00 / (Conv.) R$ 40,00 / (Usu.) R$ 53,00.  
Tarde - 14h às 17h30  
(Com.) R$ 23,00 / (Conv.) R$ 35,00 / (Usu.) R$ 46,00.  
Noite - 17h30 às 21h 
(Com.) R$ 26,00 / (Conv.) R$ 40,00 / (Usu.) R$ 53,00.  
Livre - 5h às 21h  
(Com.) R$ 28,00 / (Conv.) R$ 42,00 / (Usu.) R$ 55,00. 

Hidroginástica
Realizada em meio aquático, esta ginástica utiliza 
equipamentos adequados a sua prática, otimizando os 
benefícios obtidos no contato com a água (acima de 15 anos).
seg, qua e sex - 6h, 7h, 8h, 17h e 18h - Parque Aquático  
(Com.) R$ 19,00 / (Conv.) R$ 29,00 / (Usu.) R$ 38,00 

Natação Infantil
Adaptação ao meio líquido, através de atividades lúdicas na 
piscina.

seg e qua / ter e qui - 17h (3 e 4 anos) - Parque Aquático - 
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00. 
seg e qua / ter e qui - 18h (5 e 6 anos) - Parque Aquático - 
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00. 

Natação Adolescente
Iniciação e aperfeiçoamento dos 4 nados, saídas, viradas e 
chegadas (7 a 14 anos).

seg, qua e sex - 16h - Parque Aquático  
(Com.) R$ 19,00 / (Conv.) R$ 29,00 / (Usu.) R$ 38,00. 
ter e qui - 8h, 16h, 17h e 18h - Parque Aquático  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00. 

Natação Adulto
Iniciação e aperfeiçoamento dos 4 nados, saídas, viradas e 
chegadas (acima de 15 anos). 

seg, qua e sex - 19h - Parque Aquático 
(Com.) R$ 19,00 / (Conv.) R$ 29,00 / (Usu.) R$ 38,00.
ter e qui - 6h, 7h e 19h - Parque Aquático  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00. 

Alongamento
Exercícios de alongamento, flexionamento e condicionamento 
físico em geral (acima de 15 anos). 

ter e qui - 7h às 8h - Sala de Ginástica  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00.
ter e qui - 8h às 9h - Sala de Ginástica  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00. 

Jump
Exercícios sistemáticos e coreografados com a utilização do 
minitrampolim (acima de 13 anos). 

ter e qui - 17h - Sala de Ginástica  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00.

Step / Jump
Aula mista com elementos do Step e do Jump (acima de 13 
anos).

ter e qui - 18h e 19h - Sala de Ginástica   
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00.

Ginástica Mista
Combinação de exercícios sistemáticos aeróbicos e localizados 
(acima de 13 anos).
seg, qua e sex - 17h, 18h e 19h - Sala de Ginástica  
(Com.) R$ 19,00 / (Conv.) R$ 29,00 / (Usu.) R$ 38,00.
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Ginástica Infantil
Dança clássica que mescla de forma lúdica elementos de 
postura, leveza, harmonia e simetria.

seg e qua - 8h e 16h (6 a 8 anos) - Sala de Ginástica  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00. 

ter e qui - 15h e 16h (3 a 5 anos) - Sala de Ginástica - 
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00. 

seg e qua - 9h (3 a 5 anos) - Sala de Ginástica  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00.

Futsal
Iniciação esportiva técnico-tática do futebol de salão.

ter e qui - 16h (6 a 9 anos) - Ginásio Esportivo  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00.

ter e qui - 17h (10 a 12 anos) - Ginásio Esportivo  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00. 

Judô
Arte marcial que utiliza técnicas de defesa pessoal e está 
voltada para o desenvolvimento físico, espiritual, mental e a 
inclusão social. 

seg e qua - 17h (6 a 10 anos) - Ginásio Esportivo  
(Com.) R$ 16,00 / (Conv.) R$ 24,00 / (Usu.) R$ 31,00.

Avaliação Físico-Funcional
A avaliação física é um quesito importante para a correta 
prescrição da atividade física. Mais do que isso, é também 
um elemento fundamental na identificação de aspectos que 
contribuem para garantir a qualidade da atividade realizada.

Agendamento de seg a sex (horário comercial).  
Avaliações na sex. - 7h, 8h, 9h, 10h, 15h, 16h, 17h, 18h e 
19h - Sala de Coordenação de Esportes  
(Com.) R$ 12,00 / (Conv.) R$ 17,00 / (Usu.) R$ 23,00.

Mesa Brasil Sesc

Arrecadação e distribuição de 
alimentos

Arrecadação de alimentos nas zonas urbana e rural, seguida 
de entrega às instituições que atendem à população em 
vulnerabilidade social.

1 a 31/jul - Manhã e Tarde  
Local de arrecadação: Sítio Quixoá e Supermercado Lagoa. 
Local de doação: Instituições cadastradas no Programa

Cadastro de Doadores
Cadastramento de pessoas físicas ou jurídicas como doadoras 
de alimentos e outros utensílios, contribuindo para a redução 
da fome e da miséria na região.

1 a 31/jul - Manhã e Tarde - Mesa Brasil Sesc 
Rua: 13 de Maio, no 1130, Centro, Iguatu - CE 

Ações Educativas

Ações educativas
Visitas às entidades sociais atendidas pelo Mesa Brasil Sesc Iguatu 
com o objetivo de orientá-las sobre boas práticas na manipulação de 
alimentos. 

13 a 24/jul - Tarde 
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Oficina de Geração de Renda

Objetivo: proporcionar ao público em geral o acesso a diversas 
oficinas, propiciando condições para geração de renda e 
consequente melhoria da qualidade de vida.

Oficina de Fabricação de Sorvete

7/jul - 13h30 - Pastoral da Criança do Bairro Cohab. Rua 9, 
n° 26 - Cohab 1 - Gratuito 

Oficina de Fabricação de Sabonete

22/jul - 13h30 - Pastoral da Criança do Alencar. Salão 
da Maternidade, S/N - Distrito de Alencar, Iguatu - CE. - 
Gratuito

Ação Comunitária

Ação Comunitária
Ação conjunta de vários serviços do Sesc e demais parceiros 
nas áreas de Assistência, Cultura, Saúde, Lazer e Educação, 
objetivando incentivar o desenvolvimento da comunidade e 
consequentemente, a melhoria da qualidade de vida.

24/jul - Manhã e Tarde - Quixelô - CE - Gratuito
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