
Campanha MÊS do CONSUMIDOR 2021   – SESI CEARÁ  

No dia 15 de março é comemorado o dia do consumidor.  Para tanto, o SESI Ceará vai
realizar uma campanha de descontos de até 50% em alguns serviços para o público PJ.

1. Qual o período da campanha?

A campanha inicia no dia 15 de março e vai até o dia 31 de março de 2021. 

2. Quais são os serviços que estão participando da campanha?

 Ginástica na Empresa online

 Webinários:

Alimentação saudável em tempos de pandemia
Saúde mental em tempos de pandemia

 Curso online “Administre seu dinheiro”

 Curso online “Habilidade para falar em público”

 Curso online “Libras: mãos que falam”

 Curso online “Satisfação do cliente” 

 Curso online “CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes”

3. Quem poderá participar da campanha?

A campanha é exclusiva para o público PJ (Pessoa Jurídica).  Não haverá campanha
promocional para o público PF (Pessoa Física). Podem contratar os serviços PJ qualquer
empresa, do ramo industrial ou não. 

4. Como serão aplicados os descontos?

Para empresas contribuintes e associadas a um sindicato da FIEC o desconto é de 50%;
para as empresas que são apenas contribuintes, o desconto é de 30%; para as demais
empresas o desconto é de 20%.

5. Quais são os valores de cada um desses serviços, com e sem o desconto?



ID Serviços Valor Cheio Observação
Desconto

20%
Desconto

30%
Desconto

50%

51
Ginástica na empresa

on line
R$95,00

Aulão de 10 a 15
minutos

R$76,00 R$66,50 R$47,50

2359
Curso online “Administre

seu dinheiro”
R$355,00 Carga horária 8h R$284,00 R$248,50 R$177,50

4368
Curso online “Habilidade

para falar em público”
R$355,00 Carga horária 8h R$284,00 R$248,50 R$177,50

2380
Curso online “Libras:

mãos que falam”
R$800,00 Carga horária 30h R$640,00 R$560,00 R$400,00

4344
Curso online “Satisfação

do cliente”
R$920,00 Carga horária 40h R$736,00 R$644,00 R$460,00

4889

Curso online “CIPA –
Comissão Interna de

Prevenção de
Acidentes”

R$1.532,80 Carga horária 20h R$1.226,24
R$1.072,9

6
R$766,40

Webinários
Desconto

20%
Desconto

30%
Desconto

50%

4704
Alimentação saudável

em tempos de
pandemia

R$265,00 Carga horária 1h R$212,00 R$185,50 R$132,50

4704
Saúde mental em

tempos de pandemia:
R$265,00 Carga horária 1h R$212,00 R$185,50 R$132,50

6. É possível contratar o Ginástica na Empresa online por um período maior (6 meses/
1 ano) utilizando o desconto desta promoção?

Sim, é possível. Porém, o desconto será aplicado apenas na primeira mensalidade. 

7. Qual o conteúdo (ementa) do curso de CIPA ONLINE?

1. Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do
processo produtivo
2. Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho;
3. Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos
existentes na empresa.
4.  Noções  sobre  a  Síndrome  da  Imunodeficiência  Adquirida  -  AIDS,  e  medidas  de
prevenção;
5. Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde
no trabalho.
6. Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos.
7. Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da
Comissão.

8. Qual o conteúdo (ementa) do curso online “Administre o seu dinheiro”? 



Conscientizar sobre a importância de administrar finanças pessoais e familiares de forma
adequada, prevenindo-se de possíveis transtornos decorrentes da má gestão do dinheiro.

9. Qual o conteúdo (ementa) do curso online “Habilidade para falar em público”?

Desenvolver a habilidade de comunicar-se com fluência, tornando o trabalho mais eficaz.
Facilitar a comunicação na condução de reuniões de trabalho, seminários, palestras e no
próprio ambiente de trabalho.

10. Qual o conteúdo (ementa) do curso online “Libras: mãos que falam”?

Contribuir com a comunicação no ambiente de trabalho entre ouvintes e surdos, tendo em
vista a necessidade atual da inclusão social e laboral das pessoas com deficiência.

11. Qual o conteúdo (ementa) do curso online “Satisfação do cliente”? 

Promover conhecimentos no foco da satisfação do cliente, considerando que todo serviço
e  produto  ofertado  passa  pela  análise  da  clientela  de  uma  empresa,  sendo  que  a
qualidade estará sempre em função da necessidade e das expectativas que o cliente
deposita sobre eles.

12. Quantos alunos podem participar em cada turma dos cursos online?

Cada turma de curso online tem a capacidade de 30 alunos.


