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A alegria da volta às aulas

Neste mês 9 mil estudantes iniciam o ano letivo nas 23 Escolas
da Rede de Ensino Sesc-SC e Unidades Sesc Ler, nas atividades de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, contraturno Criar Sesc,
e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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Voltamos às aulas cheios de alegria e 
entusiasmo em nossas Escolas da Rede Sesc 
de Ensino. É uma felicidade receber os nossos 
9 mil alunos e toda a comunidade escolar para 
construirmos juntos um ano letivo repleto de 
aprendizados. 

Temos novidades na área de Educação. O nosso 
contraturno escolar agora se chama Criar Sesc 
e foi todo repensado para atender a infância de 
forma integral. Para jovens e adultos, lançamos 
o EAD-EJA Ensino Médio, com qualificação 
profissional integrada em 13 estados. Aqui 
em Santa Catarina, nosso polo é a Unidade 
Sesc Concórdia, para atender estudantes da 
região oeste. E não paramos por aí! Acabamos 
de abrir as portas do novo Sesc Comunidade 
Cocal do Sul, que vai contribuir para a inclusão 
social através do esporte e do lazer, ampliando 
seu acesso e promovendo a qualificação dos 
indivíduos e organizações comunitárias.

Outra boa notícia é a ampliação dos benefícios 
do Sesc para familiares, com o credenciamento 
de irmãos como dependentes.

A partir de agora, todos os trabalhadores que 
atuam no ramo do comércio (de bens, serviços 
e turismo) e seus dependentes credenciados no 
Sesc passam a ser identificados como clientes 
plenos, por terem direito a todos os serviços da 
Instituição em todo o Brasil. 

Além dessas informações, trazemos dicas 
para você colocar mais arte na sua vida! 
Nossos cursos de cultura estão com inscrições 
abertas em 31 Unidades, com aulas de teatro, 
música, dança e artes visuais. Para quem gosta 
de viajar, indicamos opções de roteiros em 
meio à natureza na Serra, no Vale e no Litoral 
catarinense. E lembre-se que ao indicar um 
amigo para se inscrever em alguma das nossas 
atividades, os dois ganham desconto! Para quem 
já é cliente e indica, o desconto é de 10% na 
próxima mensalidade, e para quem vem para 
o Sesc por indicação, o desconto é na primeira 
mensalidade do serviço escolhido. Demais, né?

Desejamos uma boa leitura!

Nesta edição, celebramos 
o início do ano letivo, 
apresentamos a nova 
proposta de contraturno 
escolar e EAD-EJA, entre 
outras novidades.

EDITORIAL



INSTITUCIONAL 

Confira as principais novidades
para credenciamento e acesso ao Sesc
Ser cliente Sesc é ter acesso a um universo 
de serviços que proporcionam mais qualidade 
de vida, transformando-a para melhor. 
Tem Escola, Academia, Cursos de Idiomas 
e Artes, Restaurantes, Hotéis, Clínicas 
Odontológicas, Bibliotecas, entre tantas 
outras possibilidades. Tudo a preços que 
cabem no seu bolso e oferecem momentos e 
experiências únicas.

Iniciamos o ano com novidades para o acesso 
às nossas Unidades, de acordo com as novas 
normas nacionais. A partir de agora, todos 
os trabalhadores que atuam no ramo do 
comércio (de bens, serviços e turismo) e seus 
dependentes credenciados no Sesc passam 
a ser identificados como clientes plenos, 
por terem direito a todos os serviços da 
Instituição em todo o Brasil.

Outra boa notícia é a ampliação dos benefícios 
para familiares. Agora, o cliente pleno 
pode incluir irmãos(ãs), menores de 21 
anos ou estudantes até 24 anos como seus 
dependentes no Sesc. 

Quero ser Cliente
Para participar, é necessário fazer o Cartão 
Sesc gratuitamente, sendo esse o passaporte 
que dá acesso aos serviços e eventos 
oferecidos. Lembrando que os pais, filhos, 
cônjuge, netos, avós, enteados, entre outros, 
também podem aproveitar a programação 
como dependentes.

As pessoas que não atuam no ramo ou não 
são dependentes do trabalhador titular podem 
participar mediante disponibilidade de vagas e 
critérios de atendimento. 

O público em geral, porém, tem acesso somente às 
atividades do Sesc dentro do estado. Neste caso, o 
Cartão Sesc tem valor de R$ 20,00.

Clique aqui para mais informações!

https://www.sesc-sc.com.br/site/cliente-sesc/quero-ser-cliente-sesc


CIDADANIA

Novo Sesc Comunidade Cocal do Sul 
abre as portas à população

Com o objetivo de contribuir para a inclusão 
social, o Sesc-SC abre as portas da quadra 
poliesportiva do projeto Sesc Comunidade em 
Cocal do Sul, localizada na Rua Conselheiro 
Stefano Naspolini, s/n.º, no bairro Bela Vista. No 
local, será oferecida uma programação gratuita, 
articulada em parceria com a prefeitura municipal 
e associações locais, visando o aproveitamento do 
espaço de uma forma participativa.

A obra ocupa uma área construída de 1.184,30m², 
em terreno doado pela prefeitura municipal. Além 
da quadra poliesportiva coberta, o espaço conta 
com duas salas de cursos, área de convivência, 
vestiários e secretaria. Para a implantação, o Sesc 
investiu R$ 2.691.600 em obras e equipamentos.

Esta é a oitava Unidade do Sesc Comunidade 
em Santa Catarina, que já atende em regiões de 
grande vulnerabilidade social dos municípios 
de Biguaçu, Forquilhinha, Irani, Joinville, 
Palhoça, Penha e São José. O projeto nasceu 
da necessidade de contribuir para a inclusão 
social através do esporte e do lazer, ampliando 
seu acesso e promovendo a qualificação dos 
indivíduos e organizações comunitárias.

As ações sistematizadas estão previstas para 
iniciar em março, com inscrições gratuitas a 
partir do dia 15 de fevereiro e vagas limitadas. 

Mais informações podem ser obtidas pelo fone: 
(48) 3447.5269 ou pelo e-mail: cocaldosul@
sesc-sc.com.br 

mailto:cocaldosul%40sesc-sc.com.br%20%20?subject=
mailto:cocaldosul%40sesc-sc.com.br%20%20?subject=
mailto:cocaldosul%40sesc-sc.com.br%20%20?subject=


CAPA

A alegria da volta às 
aulas na Rede Sesc
de Ensino

Neste mês, 9 mil estudantes voltam às aulas nas 23 Escolas do Sesc em 
todas as regiões do estado e Unidades Sesc Ler. No dia 07/02, recebemos 
os alunos da Educação Infantil, a partir de 4 meses de idade, da creche e
pré-escola. No dia 09/02, é a vez dos alunos do Ensino Fundamental, do 
contraturno Criar Sesc, e Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltarem 
aos bancos escolares.

Em torno de 820 profissionais da Instituição, entre professores, 
coordenadores, auxiliares e merendeiras, estão preparados para fazer um 
ótimo ano letivo. A primeira semana de fevereiro foi dedicada a encontros 
pedagógicos e capacitações das equipes, em temas diversos, como: 

“Autoconhecimento e resiliência: construindo novos dispositivos para 
promoção da saúde mental”; “Como se relacionar melhor? O lugar dos 

afetos na educação contemporânea”; “Acolhimento e ensino colaborativo: 
construindo uma efetiva inclusão escolar”; “A importância dos materiais 
não estruturados na construção de contextos de aprendizagens na 
infância”; “Criar Sesc: proposta educativa ponto a ponto”; “Ensino 
Fundamental Sesc: material didático e questões pedagógicas”; “Inglês: 
possibilidades de uso do material de Inglês/Oxford University Press”; 
“Artes: Possibilidades de uso do material de Artes AZ”; “EJA: nova 
proposta da Educação de Jovens e Adultos”, além de capacitações do 
Multilab, Robótica, Clube de Ciência e Educação Física.

Desejamos as boas-vindas a toda a comunidade escolar.
Agradecemos a parceria das famílias para construirmos juntos
um ano letivo repleto de aprendizados.

https://www.sesc-sc.com.br/site/escola-sesc/educacao-infantil-creche-e-pre-escola
https://www.sesc-sc.com.br/site/escola-sesc/ensino-fundamental
https://www.sesc-sc.com.br/site/escola-sesc/educacao-para-jovens-e-adultos-eja


CONTRATURNO ESCOLAR

Criar Sesc: um novo espaço 
para aprender, divertir-se 
e desenvolver habilidades

Temos uma novidade para você sobre o nosso contraturno escolar! O 
programa Habilidades de Estudo (PHE) agora se chama Criar Sesc. Um 
espaço no qual as crianças podem aprender, divertir-se e desenvolver 
diversas habilidades cognitivas e sociais ao mesmo tempo.

O projeto foi todo repensado para atender integralmente as infâncias 
trabalhando o reconhecimento do território como espaço formativo, a 
brincadeira como linguagem, a diversidade e a inclusão.

As atividades continuam sendo oferecidas em turno inverso ao 
escolar, com quatro horas de atendimento diário. O Criar Sesc oferece 
apoio na realização de atividades escolares e o desenvolvimento de 
projetos que envolvam os interesses dos alunos. Uma iniciativa que 
concilia socialização e aprendizado para as crianças e comodidade 
para os pais que não têm com quem deixar os filhos durante o horário 
de trabalho.

Na Rede de Ensino Sesc-SC, o Criar Sesc oferece mais de 900 
vagas em 18 Unidades, para crianças de 6 a 13 anos matriculadas 
regularmente no Ensino Fundamental (1º ao 6º ano) de escolas 
públicas ou privadas. As inscrições para o ano letivo de 2022 seguem 
abertas e as vagas são limitadas. 

Clique aqui para mais informações.

https://www.sesc-sc.com.br/site/escola-sesc/contraturno-escolar


EAD-EJA

Sesc lança projeto de 
Educação a Distância 
para jovens e adultos

São aproximadamente 2.500 vagas gratuitas em 13 estados 
brasileiros para EAD-EJA Ensino Médio com qualificação 
profissional integrada. Em Santa Catarina, o polo de apoio será no 
Sesc Concórdia, atendendo estudantes da região oeste.

Dar oportunidade a jovens e adultos de cursar o Ensino Médio 
a distância gratuitamente e, ao mesmo tempo, obter uma 
qualificação profissional: esse é o objetivo do projeto de EAD-
EJA (Educação a Distância para Jovens e Adultos) que o Sesc 
lança este mês e estará disponível para alunos de 13 estados, 
nas regiões norte, nordeste e sul. As inscrições vão até 20 de 
fevereiro e devem ser feitas pelo site: www.sesc.com.br/ead.
O início das aulas está previsto para março.

Nesta primeira fase, o Sesc EAD-EJA oferece como qualificação 
profissional o curso de produção cultural. Os estudantes que 
participarem terão também acesso a atividades presenciais e
on-line de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc nos 
estados participantes.

http://www.sesc.com.br/ead


EAD-EJA

EAD-EJA em Santa Catarina

Em Santa Catarina, são ofertadas 60 vagas para o turno da noite no Sesc 
Concórdia (Rua Romano Anselmo, 620, bairro Centro), atendendo a região oeste. 
Os candidatos precisam ter 18 anos completos no ato da matrícula; diploma do 
Ensino Fundamental; renda familiar de até três salários mínimos;
e disponibilidade para comparecer ao Polo nos dias do encontro presencial.

Este novo projeto do Sesc visa contribuir com a redução da 
evasão escolar no Brasil. Acreditamos que compatibilizar o uso de 
uma plataforma de educação a distância, alinhada a momentos 
presenciais, dará mais flexibilidade a esse jovem e será um estímulo 
para que ele conclua o Ensino Médio. Somado a isso, o aluno vai sair 
com uma qualificação profissional. A nossa proposta é garantir a 
formação e ajudar a prepará-lo para os desafios da vida e o mundo 
do trabalho”, explica Cynthia Rodrigues, Gerente de Educação do 
Departamento Nacional do Sesc.

O Sesc EAD-EJA atende às orientações do Novo Ensino Médio, que 
contempla a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com itinerários 
formativos focando nas áreas de conhecimento e na formação 
profissional. Além disso, o curso foi pensado de forma a ter uma 
linguagem com a qual o jovem se identifique. A construção dos 
conteúdos foi baseada em experimentações e maior interação dos 
participantes. “Optamos por um nível de ludicidade alto, com o uso de 
estratégias e de recursos mais elaborados – tanto pedagogicamente, 
quanto em termos de produção multimídia”, esclarece Cynthia. 
Nesse contexto, podem ser empregados a simulação de práticas, 
mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias compatíveis 
com os objetivos do curso.

Outro ponto de destaque é a flexibilidade proporcionada pela 
educação a distância, que se mostra uma vantagem para a adesão 

dos alunos. “Muitos jovens têm dificuldade em conciliar a frequência escolar 
com a necessidade de trabalho e outras atividades diárias. O ensino remoto 
confere mais flexibilidade com a rotina do estudo, impactando positivamente 
na continuidade da formação. Estamos animados em transformar a educação 
para eles de forma permanente”, declara Cynthia.

O projeto é realizado em parceria com o Senac, responsável pela plataforma 
de realização do curso. As aulas serão 80% em formato virtual e 20% 
presencial, com atividades que proporcionem o intercâmbio com ações de 
outras áreas.

O curso será desenvolvido em três semestres, com carga horária total 
de 1.200 horas. Poderão se inscrever pessoas com mais de 18 anos, 
residentes nos estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e 
Tocantins. No total, serão oferecidas aproximadamente 2.500 vagas, e ao 
final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão do Ensino Médio 
com qualificação profissional.



CURSOS DE CULTURA

Vivencie a arte nas aulas de teatro, 
música, dança e artes visuais do Sesc 

O Sesc Santa Catarina está com inscrições abertas para os 
Cursos de Arte e Cultura oferecidos de forma presencial em 31 
Unidades, para crianças, jovens, adultos e idosos. São aulas de 
ballet, jazz, danças urbanas, dança de salão, dança livre, canto, 
violão, guitarra, teclado, gaita, musicalização, teatro, artes livres, 
desenho, pintura, fotografia, entre outras opções. Atividades 
que despertam a criatividade, estimulam o pensamento, a 
imaginação, a percepção e a sensibilidade, desenvolvem 
a expressão corporal, minimizam a timidez, entre outros 
benefícios.

Os Cursos de Arte e Cultura do Sesc são um caminho para que 
o aluno possa vivenciar, aprender e se sentir parte da ARTE, em 
suas diferentes formas. As aulas desenvolvem a sensibilidade, a 
criatividade e o autoconhecimento, seja para subir aos palcos ou 
praticar uma nova forma de expressão para melhorar a qualidade 
de vida.



“As artes têm um papel muito importante na vida das pessoas e na 
formação integral de cada um. Aprender uma dança, seja clássica ou 
contemporânea, tocar um instrumento musical, cantar, pintar, desenhar 
e interpretar são potenciais que podem ser desenvolvidos em qualquer 
idade”, reforça a Analista de Cultura do Sesc-SC, Kamila Debortoli.

As inscrições podem ser realizadas na Área de Relacionamento com 
Clientes das Unidades do Sesc. As aulas presenciais mantêm os 
protocolos de prevenção à Covid-19 para assegurar o bem-estar e a saúde 
dos alunos e dos colaboradores.

No ano anterior, foram abertas 537 turmas, com 4.307 alunos inscritos. 
Nesse ano, você pode ser um deles! Agende uma aula experimental para 
conhecer, inscreva-se e seja sua própria obra de arte! 

Sou Arte, Sou Sesc

Para apresentar a programação, lançamos a campanha “Sou Arte, 
Sou Sesc”, que coloca o aluno como protagonista e o Sesc como 
o agente da transformação. O conceito é evidenciado nas peças 
ilustradas com fotos dos alunos dos cursos do Sesc Ingleses, em 
Florianópolis: a Geovana (Ballet Adulto), a Lara (Ballet Infantil), a 
Sofia (Jazz Adolescente), a Ana Luíza (Dança Criativa), a Alvarina 
(Dança Livre Máster), a Susana (Violão Adulto), e o George
(Musicalização Infantil).

CURSOS DE CULTURA



Programa de Cultura do Sesc-SC 
recebe inscrições de projetos artísticos 

Atenção, artistas, produtores culturais, arte-educadores, mediadores, 
intérpretes de Libras e audiodescritores residentes no estado 
interessados em fazer parte da programação cultural do Sesc em 2022! 
O Sesc-SC divulga regulamento para inscrições de projetos artísticos 
catarinenses.

Neste ano, as programações culturais das Unidades Sesc Santa 
Catarina contemplarão projetos artísticos locais, para evitar grandes 
deslocamentos intermunicipais em função da pandemia de Covid-19. 
Para facilitar as apresentações de propostas nas áreas de artes cênicas 
(circo, dança e teatro), artes visuais, audiovisual, literatura e música, a 
Instituição cria um Banco de Dados do Programa de Cultura Sesc-SC e 
lança um regulamento que informa sobre como participar.

Os interessados têm até o dia 22 de fevereiro para cadastrar suas 
propostas de apresentações, oficinas, mediações, obras de artes 
visuais e outros. Cada proponente poderá realizar até três inscrições. 
Os projetos ficarão à disposição da Instituição para possíveis 
contratações ao longo deste ano.

Acesse a página www.sesc-sc.com.br/site/portal/projetos-
culturais-2022 para regulamento e links para os formulários de 
inscrição. Dúvidas e esclarecimentos que não forem sanados através 
do documento podem ser enviados para o
e-mail curadorias@sesc-sc.com.br.

REGULAMENTO 

http://www.sesc-sc.com.br/site/portal/projetos-culturais-2022
http://www.sesc-sc.com.br/site/portal/projetos-culturais-2022
mailto:mailto:curadorias%40sesc-sc.com.br?subject=


Turismo Social Sesc 
indica roteiros para o 
Carnaval e Colheita 
da Maçã

Que tal curtir momentos de 
tranquilidade em meio à natureza e 
vivenciar novas experiências? O Turismo 
Social Sesc tem diversas opções de 
roteiros neste estilo para você e sua 
família.

Serra, Vale e Litoral
Para o período do Carnaval, a pedida 
são os três hotéis do Sesc nas regiões 
do Litoral, do Vale e da Serra: o Hotel 
Sesc Cacupé, em Florianópolis; o 
Hotel Sesc Blumenau e a Pousada 
Rural Sesc Lages. Com uma completa 
infraestrutura e opções de lazer para 
todas as idades, os espaços estão 
preparados para receber os hóspedes 
com conforto e segurança. Neste 
feriado, haverá uma programação 
especial de lazer, para oportunizar 
momentos de acolhimento e diversão. 
Durante a estadia, são propostas muitas 
atividades, explorando os diversos 
espaços ao ar livre e nos contextos das 

salas de brincar. A programação conta 
com brincadeiras em meio à natureza, 
trilhas, piqueniques, contação de 
histórias, entre outras atividades para 
animar as férias das famílias.

Colheita da Maçã
Entre fevereiro e abril, o Sesc-SC 
promove seis excursões para a Serra 
Catarinense, com hospedagem na 
Pousada Rural Sesc Lages e passeios 
pelos pomares de maçãs de São 
Joaquim ou Urubici, onde será possível 
colher a fruta no sistema Colha e Pague, 
vivenciar o meio rural e o contato com 
os produtores e conhecer as atrações 
turísticas da região. Os pacotes para 
esse e outros destinos podem ser 
adquiridos pelo site Sesc Viagens 
clicando aqui. O cliente pode também 
ir até a Unidade do Sesc mais próxima 
e conversar com os profissionais 
responsáveis pelo Turismo
Social do Sesc.

VIAGEM

https://viagens.sesc-sc.com.br/#/pesquisarViagem 


Cliente que indica o Sesc
garante desconto para ambos
Fazer atividades no Sesc é bom, mas 
acompanhado por um amigo ou amiga é melhor 
ainda! Que tal aproveitar esse início de ano para 
incentivar aquela pessoa de que você gosta a se 
desenvolver, conquistar mais qualidade de vida, 
ganhar bem-estar e viver novas experiências? 

E de quebra ainda poder desfrutar da 
companhia amiga na hora de ir ao Sesc praticar 
atividades físicas e esportes, ou aprender 
uma nova habilidade nos cursos de idiomas 
e cultura, entre tantas outras possibilidades 
que oferecemos. Certamente frequentar as 
atividades bem acompanhado por pessoas 
do seu círculo de amizades é uma grande 
motivação!

Para dar uma mãozinha, a gente segue com 

a campanha “Amigo Nota 10” nas Unidades 
Sesc Santa Catarina em 2022. Ao indicar um 
amigo ou familiar para algum dos serviços da 
Instituição, você será premiado com 10% de 
desconto na próxima mensalidade. Os novos 
clientes indicados que se inscreverem nas 
atividades também serão contemplados com 
esse desconto na primeira mensalidade.

No ano passado, a ação beneficiou 1.132 
clientes, e neste ano, você pode ser um deles! 
Lembrando que qualquer cliente inscrito em 
atividade no Sesc, e com mensalidades em dia, 
poderá indicar um amigo. O indicado deverá 
procurar presencialmente a Unidade do Sesc 

e informar o nome completo e CPF de quem o 
indicou. O regulamento com mais informações 
sobre como participar pode ser acessado em: 
https://www.sesc-sc.com.br/site/cliente-sesc/
regulamento-amigo-nota-10

AMIGO NOTA 10

https://www.sesc-sc.com.br/site/cliente-sesc/regulamento-amigo-nota-10
https://www.sesc-sc.com.br/site/cliente-sesc/regulamento-amigo-nota-10


DEPOIMENTO

Ficamos emocionados com as festas de final de ano e surpresos com tanto 
carinho. A ceia de Natal foi de um capricho, tudo muito bem organizado 
e uma decoração linda. O Réveillon foi alegre e leve e proporcionou uma 
entrada de ano com boas energias. Durante o período que estivemos na 
Pousada, conseguimos descansar e passear. A pensão completa com café 

da manhã, almoço e jantar é uma glória, pois não precisamos nos preocupar com nada.

Fizemos muitas caminhadas em meio à natureza, passeamos de trator, contemplamos as 
paisagens, visitamos o pomar, tivemos contato com cavalos e outros animais, e vimos até 
mesmo, e bem próxima, uma gralha azul. Além disso, divertimo-nos vendo a animação da 
criançada, brincando e correndo pelos espaços ao ar livre. Também aproveitamos para 
conhecer a região e visitamos as cidades próximas a Lages, como São Joaquim, Urubici e 
Urupema, e a encantadora região de Coxilha Rica. Ficamos pasmos com a beleza.

Com certeza a qualidade do atendimento é o grande diferencial, é nota 10, superou as 
nossas expectativas e garantiu nosso retorno. Já estamos planejando voltar em maio.”

Cercado de belas paisagens e com uma programação variada, a Pousada Rural 
Sesc Lages atrai visitantes de todo o país em todas as épocas do ano. É o 
destino certo para quem quer escapar da rotina na Serra Catarinense, seja para 
relaxar, contemplar as belas paisagens ou aproveitar a gastronomia e a tradição 
campeira.

Jorge Luís Moreira Alberto

O cliente de Campinas (SP) passou 10 dias hospedado 
na Pousada Rural Sesc Lages, com o companheiro Mauro 
Rogério Guarizi. Ele conta que a estadia superou todas 
as expectativas e proporcionou momentos especiais.



1.  Araranguá 

2. Balneário Camboriú

3. Biguaçu

4. Blumenau

5. Brusque

6. Caçador

7. Canoinhas

8. Chapecó

9. Cocal do Sul 

10. Concórdia

11. Criciúma

12. Curitibanos

13. Florianópolis

14. Forquilhinha

15. Irani

16. Itajaí

17. Jaraguá do Sul

18. Joaçaba

19. Joinville

20. Lages

21. Laguna

22. Mafra

23. Palhoça

24. Palmitos 

25. Penha

26. Rio do Sul

27. São Bento do Sul

28. São João Batista

29. São Joaquim

30. São José

31. São Miguel do Oeste

32. Tijucas

33. Tubarão

34. Urubici

35. Xanxerê

ACADEMIA

DEPARTAMENTO REGIONAL

CENTRO DE ATIVIDADES

ESCOLA

HOTEL / POUSADA

MESA BRASIL SESC

QUADRA COMUNITÁRIA

RESTAURANTE

UNIDADE MÓVEL

Acompanhe as informações do “Em Pauta” no blog sesc-sc.com.br/blog

@SescSC@sesc_sc

ONDE ESTAMOS
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