
Mais informações, 
ligue pra gente: (85) 3462.6350

SESC-CE.COM.BR

UM MUNDO
DE ATIVIDADES
E DIVERSÃO
PRA TODA FAMÍLIA! 
No Sesc, você encontra clínicas, restaurantes, 
teatros, shows, espetáculos, esportes, 
academias, escolas, cursos, bibliotecas, 
hotéis, turismo e muito mais. Tudo por um 
preço superacessível e com a qualidade e o 
atendimento amigo do Sesc.

E sabe como você aproveita tudo isso? 
Simples, fazendo seu Cartão no Sesc ou 
Senac mais perto de você. E, caso você seja 
trabalhador do comércio de bens, serviços e 
turismo ou dependente* deste, pode fazer o 
seu cartão gratuitamente.

Se você já tem o Cartão Sesc, aproveite todos 
os benefícios que só ele oferece. Se ainda não 
tem, faça já o seu e depois é só correr para 
a alegria, que nem a Marilene e sua família 
estão fazendo.

* Cônjuge ou companheiro de união estável de qualquer gênero, 

viúvo(a), fi lhos, enteados, pessoa sob guarda - defi nitiva ou 

provisória, dependente com defi ciência, órfão do Titular, pais, 

padrastos, avós e netos.

Se você já tem o Cartão Sesc, não se esqueça
de revalidar anualmente e aproveitar tudo
o que o Sesc tem pra você e sua família.

Trabalhador
do comércio:

Faça já o cartão 
gratuitamente
no sesc mais
perto de você!



 

COM O CARTÃO SESC,
VOCÊ PODE APROVEITAR

TUDO ISTO:

• Clube de Lazer

• Sesc Iparana
Hotel Ecológico

• Atividades Esportivas

• Tratamentos
Odontológicos

• Restaurantes

• Bibliotecas

• Pacotes de viagens
e excursões

• Descontos no Senac

• Tratamentos Estéticos,
Corporal e Facial

• Escolas Educar Sesc,
Sesc Idiomas

• Teatros, shows,
ofi cinas e cursos

• E muito mais!

VEJA QUEM PODE FAZER 
O CARTÃO SESC E 
APROVEITAR:

• Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (inclusive licenciados - quando 
afastados para tratamento de saúde ou 
prestação de serviço militar, e aposentados 
com comprovação desta condição);

• Dependentes de todas as categorias
do Cartão Sesc;

• Estagiários e Aprendizes do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo;

• Desempregados que trabalhavam no Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo terão o benefício 
por 1 ano nesta condição, a contar da data de 
desligamento;

• Conveniados: pessoas que trabalham em 
empresa conveniada ao Sesc;

• Público em geral: quem não trabalha no 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo também 
pode fazer o Cartão Sesc
e aproveitar os serviços de acordo com
a disponibilidade de vagas;

• Empresários do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo ou Microempreendedores individuais 
(MEI): fazem o cartão e aproveitam benefícios 
exclusivos da categoria.
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