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A
s adversidades econômicas e as 

incertezas políticas afetam o 

desenvolvimento brasileiro. Em 

Alagoas, essa realidade não é diferente. 

Porém, em meio às dificuldades os 

empresários não desanimam e buscam 

alternativas para driblar a crise. É o que 

aponta a pesquisa recentemente realizada 

pelo Instituto Fecomércio AL para saber o 

desempenho das vendas no Dia das Mães: 

79% das empresas adotaram alguma 

estratégia para incrementar o consumo. 

Alguns segmentos chegaram até a superar 

o volume de vendas registrado no ano 

anterior, demonstrando que perseverar 

vale a pena. E mais: é preciso acreditar!
E para quem acredita, não é hora de 

recuar. Prova disso foi a visita que recebe-

mos da diretoria da Leroy Merlin. A rede 

francesa inaugurou recentemente a 

segunda loja no Nordeste, escolhendo a 

capital alagoana para a expansão. A visita à 

Fecomércio teve como intenção conhecer 

a atuação do Sistema e estreitar relações 

para futuras parcerias. Uma aposta 

positiva para o nosso comércio, gerando 

250 empregos diretos.
Mas é preciso reconhecer que não 

está fácil para os empresários sobreviver a 

um momento como o atual. Acredito que 

um dos maiores desafios para o empresá-

rio é manter o quadro de funcionários. E a 

depender do porte da empresa, ainda 

respeitar os percentuais mínimos para a 

contratação de Jovem Aprendiz. O tema 

foi discutido em recente reunião no 

Ministério Público do Trabalho (MPT). 

Sabemos do quanto esse programa 

Presidente do Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Acreditar é preciso

representa expectativa de mudança de 

vida a milhares de jovens, muitas vezes 

oportunizando a primeira experiência 

profissional .  Entretanto,  na atual 

conjuntura, creio ser oportuno flexibilizar 

essa modalidade de contratação no intuito 

de preservar a vaga do colaborador, que 

em sua maioria sustenta a família com sua 

renda e, a depender da idade, enfrenta 

dificuldades para uma inserção no 

mercado.
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Entrevista

O
Projeto Ateliê Sesc de Cine-
ma é uma das principais 
atividades de desenvolvi-

mento artístico do Sesc Alagoas. 
Uma iniciativa que tem colaborado 
para o fortalecimento do setor de 
audiovisual ao proporcionar a capa-
citação de jovens por meio dos pro-
cessos teóricos e práticos para a pro-
dução de documentários. O projeto 
também estimula a valorização so-
cial, cultural e histórica dos bairros e 
comunidades de Maceió.

A Folha Fecomércio foi em 
busca de mais informações sobre o 
Projeto Ateliê Sesc de Cinema. O re-
sultado pode ser acompanhado com 
a entrevista concedida pelo Coorde-
nador de Cultura do Sesc/AL, Fabrí-
cio Barros. Confira!

Folha Fecomércio - Como o projeto 
funciona?

Fabrício Barros - Cursos Sistemá-
ticos de iniciação em audiovisual 
com duração de quatro meses, con-
templando os módulos de Introdu-
ção ao audiovisual, Roteiro, Produ-
ção e Direção e Filmagem e edição, 
culminando com a realização de do-
cumentários sobre um bairro ou re-
gião de Maceió. 

Folha Fecomércio - O Ateliê Sesc é 
direcionado para qual público?

Fabrício Barros - Os iniciantes e de-
mais interessados pela linguagem de 
audiovisual, atendendo em especial 
jovens e adultos com aulas gratuitas 
e toda estrutura de equipamentos, 
espaços, suporte e orientação técni-
ca de profissionais do Sesc e artistas 
convidados.

Folha Fecomércio - Quando come-
çou o projeto? Onde acontece?

Fabrício Barros - Em 2009, realiza-
mos a primeira edição do Ateliê aten-
dendo em especial o bairro de Fer-
não Velho, após todas as aulas desde 
a introdução do cinema ao processo 
de criação, produção e finalização de 

vídeos e curtas-metragens coletivos 
feitos pelos participantes. O resul-
tado foram quatro filmes: “O Velho e 
a Lagoa”, “Aconteceu no ABC”, “No-
me, Idade, Profissão e Onde Mora” e 
“ABC Memórias de uma Vila”. Riacho 
Doce e a comunidade do Litoral 
Norte de Maceió foram os locais das 
aulas, pesquisa e criação de três fil-
mes de 2011: “Marinete”, “Rainha” e 
“Eles não deixam morrer”. Com a 
implantação do Programa de Com-
prometimento de Gratuidade (PCG) 
do Sesc, em 2012, as aulas do Ateliê 
Sesc de Cinema passam a atender 
especialmente os comerciários e 
dependentes com renda de até três 
salários mínimos, estudantes ou 
egressos da rede pública de ensino. 
Assim a 3ª edição foi realizada no 
Centro de Estudos e Pesquisas Apli-

cadas (CEPA), no bairro do Farol, re-
sultando em quatro filmes: “CEPA Si-
deral”, “Saltos e passos”, “Diários” e 
“Pra onde a escola vai”. Criados pelo 
olhar e motivações dos próprios alu-
nos da instituição de Ensino Médio. 
O Centro de Maceió foi o tema de 
2013, com aulas realizadas na Uni-
dade Sesc Centro, atendendo uma 
turma mista de comerciários e 
dependentes com o perfil de renda 
até três salários mínimos, estudantes 
e egressos da rede pública novamen-
te compondo o PCG, sendo finaliza-
dos três filmes: “Breda”, “Centro – 
Organismo Vivo” e “Edmilson”, com 
inspirações no fluxo, histórias e per-
sonagem do Centro Comercial de 
Maceió. Em 2014, a Unidade Sesc 
Centro foi a sede das aulas novamen-
te, sendo que o tema de pesquisa 

Sétima arte
O Ateliê Sesc de Cinema abre as portas para os jovens interessados em roteiro, 

produção, direção, filmagem e edição

Fabrício Barros: projeto oferece estrutura, suporte e orientação técnica



Entrevista

desta vez foi o Mercado Público de 
Maceió, no bairro da Levada, apre-
sentando na finalização quatro fil-
mes: “Três Mercados”, “Não Olhe, 
Veja Bem” “Escavacados” e “Ser Mar-
ginal”. As histórias do primeiro bairro 
da cidade foram o ponto de partida 
para o Ateliê de 2015, o bairro de Ja-
raguá serviu de roteiro para os filmes 
“Bumba meu Jaraguá” e “Monstro 
que nada”. Esse último, foi o primeiro 
da categoria de ficção e os demais 
realizados ao longo dos anos sendo 
documentários. As aulas de 2016 
estão sendo realizadas na Unidade 
Sesc Poço. Os roteiros e pesquisas já 
estão em andamento, com os olhares 
voltados para toda história e trans-
formação do bairro do Poço e seu en-
torno.

Folha Fecomércio - Como os inte-
ressados devem proceder para parti-
cipar?

Fabrício Barros - Nossa previsão é 
de uma edição anual e a de 2016 já 
está em curso, não sendo possível a 
entrada de novos alunos devido aos 
módulos que são sequenciais. Mas 
recomendo que fiquem atentos ao 
nosso site. As divulgações de inscri-
ções são sempre no início de cada 
ano. 

Folha Fecomércio - Qual é a contri-
buição do projeto para o fomento da 
produção?

Fabrício Barros - Pela trajetória ao 
longo dos anos podemos dizer que é 
um projeto consolidado, de reper-
cussão no cenário local e nacional 
devido às ferramentas multimídia e 
festivais de cinema que acontecem 
por todo Brasil, nos quais desde a 
primeira edição, em 2009, temos ti-
do uma ótima recepção da crítica es-
pecializada. Pelos aspectos técnicos 
do audiovisual e qualidade, mas 
principalmente pela relevância cul-
tural, social e artística que cada um 
dos 19 curtas-metragens produzidos 
até 2015 carrega, aguçando o olhar 
crítico dos participantes e na fruição 
do público. Todos os filmes produzi-
dos pelo Sesc em Alagoas são distri-
buídos e exibidos por toda rede de 
Departamentos Regionais no Brasil, 
os quais tem a oportunidade de 
pautar Mostras Especiais só com a 
produção de Alagoas, mas também 
contamos com um canal no youtube 

através do link www.youtube.com/ 
user/ateliesescdecinema, com aces-
so gratuito.

Folha Fecomércio - Este ano, o pro-
jeto acontece quando?

Fabrício Barros - De abril a outubro 
de 2016. A duração foi ampliada esse 
ano. Em contrapartida, será apenas 
um encontro semanal ao longo dos 
meses, com maior participação dos 
alunos durante as gravações e pós-
produção dos filmes.

Folha Fecomércio - Algum aluno do 
projeto já foi premiado pelo seu fil-
me?

Fabrício Barros - Paulo Silver, aluno 
de minicursos ministrados em par-
ceria com o Festival de Penedo em 
2012 e 2013. Monitor do Ateliê Sesc 
de Cinema na edição de 2015, teve 
seu curta “Retina” contemplado nas 
categorias melhor direção de foto-
grafia, melhor desenho de som e me-
lhor montagem pela Mostra Sururu 
de Cinema Alagoano de 2015.

Alunos durante as etapas do curso na Unidade Sesc Centro

FOLHA FECOMÉRCIO  7
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E
m um ano de crise política e 
econômica, a francesa Leroy 
Merlin abriu sua segunda loja 

no Nordeste, escolhendo a capital 
alagoana para a expansão. A diretoria 
da Leroy visitou a Fecomércio, no dia 6 
de maio, e convidou o presidente da 
entidade, Wilton Malta, para a inaugu-
ração da loja, que aconteceu no dia 17. A 
unidade teve investimento na ordem 
de R$ 60 milhões e está localizada no 
bairro de Cruz das Almas.

Durante a visita, Malta destacou a 
importância do empreendimento para 
a economia local e comentou sobre a 
preocupação com a alta taxa de de-
semprego. Em Maceió, a Leroy vai ge-
rar 250 empregos diretos. No decorrer 
do processo de seleção, a empresa re-
cebeu 31 mil currículos.

O processo seletivo teve início 
no ano passado e os currículos vie-
ram da região metropolitana da 
Grande Maceió. As entrevistas foram 
realizadas por meio de dinâmicas, 
sendo os colaboradores treinados 
nas unidades de Fortaleza (CE) e Bra-
sília (DF). Do total de vagas ofereci-
das, 60% foram preenchidas para 
vendedores; 25% técnicos em logís-
tica; 10% para o atendimento e 5% 
para o administrativo.  

De acordo com informações do 
diretor Centro-Oeste e Nordeste da 
Leroy, Fernando Marques, a rede tem 
um foco importante no Nordeste e, 
para o grupo, a situação política e eco-
nômica do Brasil significa que a hora é 
de continuar firme no que foi planeja-
do. Fernando afirmou ainda que a vinda 
da empresa para Maceió é resultado de 
um planejamento estratégico. “Faze-
mos o nosso planejamento para cinco 
anos e definimos as metas. Para esse 
projeto, começamos a nos programar 
em 2012”, comentou.

O gerente geral da loja em Ma-
ceió, Cícero Amorim, disse que um dos 
parâmetros do estudo de mercado foi 
escutar mais de 100 clientes alagoanos 
em suas casas. “Agora, levaremos os 
mesmos clientes até a loja para saber a 
avaliação deles”, declarou.

A loja oferece 15 setores especia-

lizados em casa em áreas distintas, 
desde materiais de construção até 
itens de decoração, além de oferecer 
serviços diferenciados, como a fábrica 
de cores e cursos de bricolagem.

SISTEMA
Durante a visita à Federação, a di-

retoria da Leroy conheceu a atuação do 
Sistema Fecomércio AL e planeja parce-
rias futuras. O diretor regional do Sesc, 
Willys Albuquerque, apresentou os ser-
viços oferecidos pela entidade, em es-
pecial, os voltados a colaboradores. Já a 

diretora do Senac, Telma Ribeiro, citou 
os vários cursos disponibilizados pelo 
centro de capacitação, bem como a qua-
lificação técnica e os cursos In Compa-
ny, destacando ainda a preocupação 
com a formação dos jovens por meio do 
Programa de Aprendizagem. Os execu-
tivos também conheceram as pesquisas 
mensais realizadas pelo Instituto Feco-
mércio e foram informados sobre a pos-
sibilidade de pesquisas encomendadas. 
O gerente regional de Gestão da Leroy, 
Uanderson Lucas, também participou 
da visita.

Rede francesa no NE

www.fecomercio-al.com.br

Inauguração reuniu lideranças políticas e de entidades representativas

Leroy Merlin inaugura loja em Maceió. A unidade tem 15 setores especializados 

em casa, desde itens de decoração até segurança

Diretores da unidade alagoana visitaram gestores do Sistema Fecomércio
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presidente da Fecomércio 

O AL, Wilton Malta, realizou – 
no dia 9 de maio – uma visita 

à procuradora do Trabalho, Adir de 
Abreu, para tratar da contratação de 
Jovens Aprendizes. Malta contextua-
lizou o momento econômico como 
delicado e afirmou que está sendo 
um desafio para o empresário man-
ter o atual quadro de colaboradores. 

Ao abordar a cota legal que as 
empresas devem respeitar, o gestor 
reconheceu a importância da opor-
tunidade profissional para o Jovem 
Aprendiz, mas, por outro lado, enfa-
tizou as atuais dificuldades do em-
presário, utilizando como parâmetro 
a elevada taxa de desemprego. Em 
Alagoas, somente nos três primeiros 
meses deste ano cerca de 21 mil tra-
balhadores perderam seus empre-
gos. “A Fecomércio defende oportu-
nidades de emprego, mas acho opor-
tuno flexibilizar as contratações de 
Jovens Aprendizes a fim de preservar 
a vaga do colaborador, pois este tem 
família que depende dessa renda”, 
comentou.  

A procuradora Adir de Abreu 

lembrou que muitas empresas ainda 
insistem em descumprir a cota de 
aprendizagem, mas ressaltou que a 
regulamentação da cota social é uma 
oportunidade para que os emprega-
dores se adequem à lei. “A legislação 
não foi modificada apenas para am-
pliar as oportunidades de inserção 
dos adolescentes no mercado. A mu-
dança é um incentivo para que em-
pregadores tenham consciência de 
que contribuem para a formação 
profissional e construção da cidada-
nia desses jovens. Por isso defende-
mos o cumprimento da cota da 
aprendizagem”, disse Adir.

A assessora da presidência, 
Claudia Pessôa, que acompanhou a 
visita, explicou que a contratação de 
Jovens Aprendizes é facultativa para 
as micro e pequenas empresas, em-
presas de pequeno porte e empresas 
optantes do Simples. Conforme 
Cláudia, a empresa que descumprir é 
notificada e os processos seguintes, 
caso persista na não contratação, é a 
assinatura de um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC), multa e até ação civil 
pública.

PARTICULARIDADES
O público-alvo do Jovem A-

prendiz são alunos do curso técnico 
ou Ensino Médio, com idade entre 18 
e 24 anos. Uma vantagem para em-
presário é o fato de o contrato ter 
prazo determinado de até dois anos, 
período no qual o contratante é obri-
gado a arcar com todos os direitos 
trabalhistas e previdenciários.

O foco do programa são empre-
sas de médio e grande porte e, con-
forme preceitua a legislação traba-
lhista, as empresas devem contratar 
jovens aprendizes num percentual 
entre 5% a 15% proporcional ao qua-
dro funcional. A principal contra-
partida do jovem é a frequência es-
colar.

No dia 2, durante a realização 
de um seminário alusivo à Semana 
Nacional de Aprendizagem em 
Alagoas, 24 empresas alagoanas 
receberam do Tribunal Regional do 
Trabalho de Alagoas e da Superin-
tendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE/AL) o certificado de 
excelência por cumprirem a cota de 
aprendizagem.

Aprendizagem 
Em encontro com a procuradora do Trabalho, o presidente da Fecomércio 

reconheceu a importância do Jovem Aprendiz

Presidente Wilton Malta relatou à procuradora do Trabalho, Adir de Abreu, a dificuldade do empresariado em cumprir cota
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www.fecomercio-al.com.br

Sindilojas Penedo promo-

O veu, no dia 21 de maio, a no-
na edição do Prêmio Mérito 

Varejista 2016; um reconhecimento a 
empresas que se destacaram em 
2015. O evento contou com o apoio 
da Fecomércio AL, do Sesc Alagoas e 
de empresários.

A escolha dos empreendedores 
premiados ocorreu em duas etapas: 
via enquete online disponibilizada 
pelo sindicato e por pesquisa direta. 
Ao todo, foram 33 empreendedores 
premiados em 13 segmentos do co-
mércio local e 26 colaboradores ho-
menageados. O presidente da Feco-
mércio, Wilton Malta, também foi 
homenageado durante a solenidade 
de premiação.

De acordo com a presidente do 
Sindilojas, Ana Luíza Freire, o objeti-
vo do prêmio é a busca por exce-
lência, a qualidade na prestação de 
serviços. “Esse trabalho é importante 
porque forma uma base de dados 
para os comerciantes da nossa ci-
dade. Todas as pesquisas já rea-
lizadas estão guardadas em nossos 
arquivos. Isso pode servir como base 
para que os empresários busquem 
melhorias, qualificação. Se uma em-

presa foi pouco lembrada pelos 
votantes, algo está acontecendo de 
errado”, concluiu a presidenta do sin-
dicato.

Para Ana, ao divulgar um for-
mulário online, a entidade favoreceu 
a participação de mais pessoas na 
pesquisa, tornando a premiação mais 
democrática e acessível a boa parte 
dos clientes do comércio local, in-
clusive aos consumidores de cidades 
vizinhas que costumam comprar em 
Penedo.

TROFÉU GERMANO REGUEIRA
Anualmente uma personalidade 

penedense é homenageada, empres-
tando seu nome para o troféu. Nesta 
edição, a honraria foi concedida ao 
empresário Germano Regueira, pro-
prietário da antiga G Regueira e 
revendedor da Antártica em Penedo 
e região do Baixo São Francisco. 
Lucia Regueira, filha do homena-
geado, em um discurso emocio-
nante disse que os nove irmãos sen-
tem orgulho do pai. “Ele foi um ho-
mem de fibra. Empresário, superou 
todas as dificuldades e lutou por seus 
ideais com muita determinação”, 
disse.

Reconhecimento
Sindilojas Penedo realiza nona edição do 'Prêmio 

Mérito Varejista'

Comércio em Dia
comunicacao@fecomercio-al.com.br

TECNOLOGIA – O representante da 
Fecomércio AL na área de tecnolo-
gia, Jean Paul Neumann, participou, 
no dia 13 de maio, da reunião da Câ-
mara Brasileira de Tecnologia da In-
formação (CBTI), realizada na sede 
da Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC), em Brasília.  O encon-
tro teve como propósito debater 
proposições legislativas, logística 
reversa de equipamentos eletrôni-
cos, programa de qualificação pro-
fissional, regulamentação do E-
commerce e demais assuntos de in-
teresse do setor.

EMPRESARIAL – O Sistema Feco-
mércio é um dos patrocinadores do 
Pajuçara Management 2016, nos dias 
7 e 8 de junho, no Centro de Conven-
ções, em Maceió. Considerado o 
maior evento empresarial do Norte e 
Nordeste, é focado na área de gestão 
e, este ano, auxiliará executivos e 
profissionais a ajustarem suas ações 
em tempos de crise e a traçarem es-
tratégias para alcançar resultados 
positivos. O evento terá um estande 
divulgando a atuação do Sistema em 
Alagoas.

NOVIDADE – Os postos de Certifica-
ção Digital da Fecomércio trazem ao 
mercado o Mobile ID, uma modali-
dade inovadora de Certificado Digi-
tal para dispositivos móveis, viabili-
zando a autenticação e segurança 
em operações realizadas via smart-
phones e tablets. A Federação tam-
bém inova ao realizar a captura da 
impressão digital, fortalecendo ain-
da mais a segurança nas transações.

NAMORADOS – A campanha da Fe-
comércio AL para o Dia dos Namora-
dos ganhou as redes sociais ao 
lançar o hotsite www.quemavisa 
amigoe.com, permitindo a persona-
lização de mensagens e favorecendo 
a brincadeira entre amigos, além de 
servir como um instrumento de di-
cas de presentes. A iniciativa de de-
senvolver uma campanha interativa 
e que, ao mesmo tempo, divulgasse o 
comércio alagoano deu certo e al-
cançou repercussão nacional.

Entidade entregou troféus a 33 empreendedores em 13 segmentos



P
residentes de sindicatos, exe-
cutivos, advogados e profis-
sionais da área de Comunica-

ção de todo País participaram do 32º 
Congresso Nacional de Sindicatos 
Patronais do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo, entre os dias 25 e 27 
de maio, no Parque Vila Germânica, 
em Blumenau (SC). Pautas de inte-
resse do setor foram discutidas com 
o propósito de contribuir ainda mais 
com os dirigentes sindicais no intui-
to de avançar em práticas em defesa 
do setor. O Sindilojas Blumenau rea-
lizou o evento, pela segunda vez.

Os participantes acompanharam 
a programação técnica que teve, entre 
outros temas, palestras focadas em 
gestão de qualidade, negociação cole-
tiva, ética e relacionamento com o le-
gislativo, além de abordar o atual mo-
mento econômico.

Palestrantes de peso, a exemplo 
da filósofa, educadora e pesquisado-
ra, Dulce Magalhães, com o tema “Li-
derança feminina” e o historiador, 
professor doutor da Unicamp e autor 
de diversos livros, Leandro Karnal, 
marcaram o evento. 

Leandro abordou o tema “Vida 
sem ética dá mais trabalho” e falou do 
cenário nacional, dos inúmeros casos 
de políticos sem ética, fundamentando 
algumas colocações tomando como 
base alguns filósofos. Segundo ele, uma 
vida sem ética deve ser evitada não 
porque, como dizem os moralistas, 
Deus vê, mas porque dá muito trabalho 
não ter ética. “Vivemos um naufrágio 
ético. Mas o Brasil continua existindo 
porque a maioria dos brasileiros é ho-
nesta. Paga seus impostos, tenta evitar 
multas e, quando acontece, paga suas 
multas. O brasileiro vive a sua vida em 
torno de trabalho, família e valores éti-
cos”, afirmou.

Em determinado ponto da pales-
tra, Karnal questionou o porquê de ser 
ético e de implantar normas. Para ele, 
uma forma, talvez mais fácil de res-
ponder, é utilizando exemplos de paí-
ses como a Síria, onde a população 
inteira está se jogando no mar. “Esse 

ponto de barbárie é a falência da ética. 
Não cabe a cada um de nós implantar o 
paraíso, mas cabe no nosso espaço ser 
ético e cheio de valores”, observou.

A comitiva de Alagoas contou 
com a participação dos presidentes 
da Fecomércio e do Sindilojas Arapi-
raca, Wilton Malta; Sindilojas Pal-
meira, Gilton Lima; Sindilojas União, 
Adeildo Sotero; Sindilojas Penedo, 
Ana Luiza Soares; Sirecom, Arthur 
Guillou e o diretor Manoel Baia; Sin-
cadeal, Valdomiro Feitosa e o diretor 
Antônio Pinto; Secovi, Nilo Zampiere 
Júnior, Acadeal, José Vieira; Sinco-
farma, José Carlos Medeiros Lins. A 
convite da Fecomércio, o presidente 
do SINDCFC-AL, João Batista, tam-
bém participou do evento. 

Para Wilton Malta, o congresso é 
uma oportunidade de agregar conhe-
cimentos úteis às gestões sindicais, 
contribuindo para o fortalecimento da 
representatividade do setor. “É tam-
bém uma oportunidade de discutir e 
pensar ações visando renovar o ânimo 
do comércio e estimular novos investi-
mentos”, pontuou.

No encerramento do evento, a 
organização presenteou os partici-

pantes com uma mini Oktoberfest, 
que é um festival de tradições ger-
mânicas ocorrido no mês de outu-
bro. Na oportunidade, Malta recebeu 
o Troféu Mercúrio, mantido pelo 
Sindilojas Bahia, por ter sediado o 
CNSP no ano anterior. “Agradeço e 
aproveito para candidatar Maceió 
para 2025”, afirmou o presidente. O 
Congresso aconteceu em Maceió 
nos anos de 2005 e 2015.
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Delegação alagoana
Lideranças sindicais participaram do 32º Congresso Nacional dos Sindicatos 

Patronais, realizado em Blumenau (SC)

A delegação de Alagoas ficou atenta às contribuições do Congresso para o setor

Malta: Maceió poderá sediar em 2025
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O
rientar e informar trabalha-
dores das empresas do co-
mércio sobre temas relacio-

nados à promoção da saúde e 
atendê-los em seu local de trabalho é 
a proposta do Projeto Sesc Saúde 
Empresa, que está na quarta edição, 
em Maceió, e a segunda, em Arapira-
ca. Este ano, o projeto deverá aten-
der dez empresas na capital e três em 
Arapiraca, o que vai representar cer-
ca de 3.900 atendimentos.

Profissionais, de formações 
distintas, do Sesc contribuem com o 
projeto a fim de garantir orientações 
coletivas em saúde, palestras, rodas 
de conversa; dicas nutricionais e cál-
culo do Índice de Massa Corporal 
(IMC); verificação de pressão arte-
rial; testes de glicemia; orientações 
em saúde bucal e sobre riscos car-
díacos (circunferência da cintura); 
ações do Turismo Social e interven-
ções do Projeto Transando Saúde. 
Durante as visitas, colaboradores do 
Setor de Atendimento (SAT) do Sesc 
se deslocam até as empresas para fa-
zer a carteirinha do Sesc dos comer-
ciários interessados. 

O projeto foi proposto pela Co-
ordenação de Saúde, mas, atual-
mente, integra todas as áreas da Di-
visão de Saúde e Lazer, além do apoio 
do Setor de Atendimento (SAT). Sesc 
Saúde Empresa também atende aos 
critérios do Programa de Compro-
metimento e Gratuidade (PCG).

Em 2013, participaram do pro-
jeto três empresas, Lojas Guido, 
Bompreço e Rapidão Cometa, o que 
totalizou 397 atendimentos. No ano 
seguinte, houve uma evolução e o 
número de empresas participantes 
aumentou. Carajás, G. Barbosa, Hotel 
Jatiúca, Makro, Palato Farol e P. Ver-
de resultaram em 484 atendimentos.

 A adesão de mais empresas 
se repetiu em 2015 com a participa-
ção de dez empresas em Maceió, 
como o Rapidão Cometa, Palato 
Ponta Verde, Palato Farol, Magazine 
Luiza, Hiper Bompreço Buarque de 
Macedo, G. Barbosa Stella Maris e 

Serraria, Carajás e Bompreço Anta-
res. O número de atendimentos sal-
tou para 1320. Em Arapiraca foram 
atendidas a Carajás, Comercial Lo-
pes e Atacadão e gerou 965 atendi-
mentos. 

Em 2016, em Maceió, inte-gram 
o projeto os seguintes estabe-
lecimentos comeciais: Casa Vieira 
(Praia e Pátio), Tupan, Destak, Dona 
Valmira, Hotel Ponta Verde (Maceió e 
Francês), Supermercado Extra (Farol 
e Mangabeiras) e Lojas Abys (comér-
cio). Em Arapiraca, serão atendidas 
três empresas a serem definidas.  

De acordo com a coordenadora 
de Saúde do Sesc, Janaína Valença, o 
pojeto busca sensibilizar os traba-
lhadores para questões relacionadas 
a fatores de risco para a saúde, tais 
como obesidade, diabetes, hiperten-
são, sedentarismo, entre outros que 
ocasionam várias doenças. “Perce-
bemos que os trabalhadores ficam 
satisfeitos com as interações e pas-
sam a refletir sobre os hábitos sau-
dáveis a fim de evitar/prevenir pos-
síveis problemas de saúde”, afirmou. 

 A responsável pelo setor de 
Recursos Humanos da Casa Vieira, 
Juliana Barros, afirmou que os cola-

boradores estão mais atentos à saú-
de após o trabalho realizado pelo 
Sesc. “Ficamos muito satisfeitos com 
o serviço que o Sesc Saúde nos ofe-
receu. Nossos colaboradores ficaram 
motivados e felizes com esse proje-
to”, comentou.

Para assegurar o pleno funcio-
namento do projeto, o Sesc Saúde 
Empresa envolve profissionais espe-
cializados nas diversas áreas: educa-
dor em saúde, nutricionista, educa-
dor físico, odontólogos, técnico de 
higiene bucal, analista do Turismo 
Social e estagiários de Serviço Social, 
Nutrição, Enfermagem, Educação 
Física e Odontologia. 

 As empresas interessadas 
devem procurar a Coordenação de 
Saúde, por meio do número 2123-
2439. Alguns critérios serão anali-
sados, como a liberação de no míni-
mo 50 funcionários a depender da 
quantidade de trabalhadores da 
empresa para participar das ações. 
Além da disponibilização de espaço 
físico para realizar as ações e a prefe-
rência são comerciários na faixa sa-
larial entre um e três salários míni-
mos. A empresa precisa estar vincu-
lada ao Sesc.

Informação e orientação

www.sescalagoas.com.br

O Sesc Saúde Empresa trabalha a prevenção e convida os comerciários 

participantes do projeto a ficarem atentos a sinais importantes

Os testes e o acesso à informação contribuem para a mudança de hábitos saudáveis
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Ações preventivas
O atendimento odontológico do Sesc aposta na prevenção, na promoção de 

saúde bucal e na educação em saúde

A
s ações preventivas em saúde 
bucal é um dos grandes dife-
renciais da Assistência odon-

tológica do Sesc, que são norteadas 
por dois eixos: a promoção de saúde 
bucal e a educação em saúde. Nas clí-
nicas fixas e unidade móvel são aten-
didos em média 3.700 pacientes por 
mês. Nas ações preventivas, reali-
zadas nos projetos internos, o núme-
ro de atendimentos mensais é em 
torno de mil pessoas. Já a quantidade 
de atendimentos das ações externas 
depende da demanda.

Informações importantes são 
frequentemente transmitidas como 
a técnica correta de escovação, uso 
do fio dental, orientações de higiene 
oral e aplicação de flúor. Além das 
ações preventivas realizadas durante 
o tratamento clínico. 

A prevenção na saúde bucal 
proporciona o acesso a informações 
para melhoramento da qualidade de 
vida da população. “As ações preven-
tivas irão atuar no controlar do cará-
ter social e comportamental do indi-
víduo. Essas informações favorecem 
a análise crítica e a compreensão 
acerca dos fatores protetores e dos 
determinantes do processo saúde-
doença bucal”, afirmou a coordena-
dora de Saúde Bucal do Sesc, Pero-
lina Lima de Medeiros.

De acordo com Perolina, um 
tratamento odontológico sem ação 
preventiva é ineficaz, pois futura-
mente o paciente retorna com os 
mesmos problemas e com risco de 
desenvolver doenças bucais como a 
cárie e a gengivite.

O trabalho preventivo funciona 
nas unidades do Sesc, em empresas, 
escolas públicas e particulares, cre-
ches, igrejas, prefeituras, sindicatos 
e instituições que prestam serviços 
sociais. São atendidos preferencial-
mente os comerciários e depen-
dentes, mas também a comunidade 
geral.

Para garantir o atendimento 
odontológico, o comerciário deve 
estar com a carteira do Sesc atuali-

zada. Quanto às instituições que 
prestam serviços sociais e têm inte-
resse no atendimento, devem enviar 
ofício.

Há dez anos a professora da 
Unidade de Educação Sesc Jaraguá, 
Débora Espírito Santo, acompanha o 
trabalho da equipe de odontologia e 
reconhece o resultado positivo no 
comportamento das crianças. “As 
crianças vêm de casa sabendo esco-
var os dentes, porém, quando che-
gam na escola, as profissionais de 
Odontologia fazem com que as 
crianças tenham outra concepção”, 
comentou.

Segundo Débora, professora 
dos alunos do 1º ano do Ensino Fun-
damental, muitas das crianças pas-
saram a conhecer o fio dental e o 
flúor somente na escola. “A maioria 
não escova os dentes de forma ade-
quada. É na escola que percebem que 
a escovação correta é a vertical e 
conseguem fazer a correlação com o 
consumo de doces e refrigerantes 
destacando a importância de adotar 
uma alimentação saudável”, afirmou. 

A Unidade de Educação Sesc Ja-
raguá inicia os trabalhos de preven-
ção em saúde bucal com crianças a 
partir de três anos de idade. Débora 
disse ainda que nos últimos anos o 
trabalho tem conseguido se apro-
ximar mais das crianças, pois a 
Odontologia tem feito trabalhos 
mais lúdicos, com oficina de fan-
toche.

Ações de saúde bucal são realizadas em diversos locais
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O
Sesc foi parceiro do Abril 
Verde, movimento nacional 
com o objetivo de sensibili-

zar e orientar a comunidade sobre 
aspectos relacionados à saúde e se-
gurança do trabalhador, no período 
de 4 a 28 de abril.  O movimento reu-
niu parceiros de várias instituições e 
órgãos públicos. Em Alagoas, a pro-
posta foi organizada pelo Sesi. 

O Sesc foi parceiro na ação, es-
pecialmente na realização do semi-
nário “Pela segurança e saúde no tra-
balho: Movimento Abril Verde”. O 
movimento aconteceu nas empresas 
e indústrias, em locais abertos à co-
munidade e em instituições de ensi-
no, nos municípios de Maceió e Ara-
piraca. 

A ação teve como público tra-
balhadores, profissionais da área, es-
tudantes e pessoas com interesse na 
temática. A proposta do Sesi foi dis-
seminar a prevenção de acidentes de 
trabalho e agravos à saúde, contri-
buindo para a redução do absenteís-
mo e estimulando a produtividade. O 
Abril Verde contou com a parceria do 
Senai, Sinduscon, Ministério Público 
do Trabalho, Ministério de Trabalho 
e Emprego, Ademi, TRT Alagoas, 
além do Sesi e do Sesc.

MAIO AMARELO
O Maio Amarelo é um movi-

mento a nível mundial que visa à re-
dução das mortes no trânsito a partir 
da sensibilização e educação para o 
trânsito. Em Alagoas, a proposta do 
Maio Amarelo está atrelada ao Lan-
çamento do Plano de Segurança Viá-
ria para Motociclistas, considerando 
que os motociclistas são a principal 
vítima de acidentes dessa natureza. 
O Sesc Alagoas foi um dos parceiros 
do movimento.

O movimento aconteceu du-
rante todo o mês de maio, com ações 
promovidas pelo Detran e pela Supe-
rintendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT). 

O Sesc foi parceiro nas ações de 
sensibilização para a educação no 

trânsito. As ações aconteceram na 
Avenida Silvio Viana, no Maceió 
Shopping e nos bares da cidade, com 
blitz educativa. Além de Detran, SMTT 
Maceió e Arapiraca e Sesc, a parceira 
abrangeu também PRF e SESAU e teve 
o intuito de sensibilizar a comunidade 
para a prevenção de acidentes no 
trânsito, e consequentemente evitar 
as mortes por esse tipo de acidente.

DIA DO DESAFIO
Despertar o interesse das pes-

soas pela prática de esportes e ativi-
dades físicas, por meio de uma com-
petição entre cidades. Esse é objeti-
vo do Dia do Desafio criado nos anos 
80, no Canadá, e acontece na última 
quarta-feira de maio. As cidades de 
Arapiraca e San Fernando concor-
reram nessa disputa saudável. San 
Fernando venceu com 17% e Arapira-
ca ficou com 15,05%. 

Coordenado pelo Sesc São Pau-
lo, desde 1995, o Dia do Desafio é uma 
iniciativa da The Association For In-
ternational Sport for All (TAFISA) e 
conta com o apoio da International 
Sport and Culture Association (ISCA) 
e da UNESCO. Trata-se de uma reali-
zação das prefeituras municipais.

O movimento comunitário en-
volve poderes públicos, instituições 
privadas e cidadãos trabalhando em 

parceria para mobilizar o maior per-
centual de participantes em relação 
ao seu total de habitantes.

Em 2013 tornou-se uma das 
ações da campanha MOVE Brasil que 
pretende ampliar o número de prati-
cantes de esportes e atividades físi-
cas no país, até o ano de 2016.

Um sorteio eletrônico estabe-
lece o desafio entre duas ou três ci-
dades da mesma categoria. No caso, 
Alagoas participou por meio do 
munícipio de Arapiraca.

Os interessados puderam parti-
cipar adotando uma das atividades que 
constaram na programação do dia 25 
de maio, iniciada às 5h30 até às 17h.

DOMINGO NA PRAÇA
O Sesc é um dos parceiros do 

Domingo na Praça, um projeto da 
Prefeitura Municipal de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer (Semel). A participação 
do Sesc é bimestral com atividades 
de lazer para a população, na Praça 
Centenário, no bairro do Farol, das 
9h às 13h.

A atividade é direcionada para a 
comunidade em geral e escolas. Para 
participar, basta comparecer na pra-
ça nos dias da programação e fazer a 
escolha das inúmeras atividades 
propostas.

Movimentos nacionais

www.sescalagoas.com.br

Sesc participa de ações relacionadas a questões de interesse do trabalhador, 

segurança no trânsito, estímulo a prática esportiva e lazer para as famílias

O Dia do Desafio conseguiu mobilizar muita gente que busca a prática de exercícios
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Até o próximo mês de novem-
bro os alunos do curso Diálogos em 
Artes Visuais se encontrarão às se-
gundas e quintas-feiras, das 19h às 
21h, para momentos de estudos com 
metodologia fundamentada no diá-
logo e na coparticipação. Os temas 
enfatizam a arte contemporânea com 
reflexões sobre a realidade cultural e 
produção artística de Alagoas. O 
curso iniciou no último mês de março.

As aulas acontecem na Bibliote-
ca do Sesc Poço e, eventualmente, a 
turma participa de visitas de campo em 
espaços de exposição, artes cênicas e 
apresentações culturais em geral.

O público participante é bastante 
diferenciado e com idade a partir dos 16 
anos. São educadores, artistas, pro-
fissionais do direito, design, serviço so-
cial e interessados em artes em geral.

Para a analista em Artes Visuais  do 

Sesc Alagoas, Kelcy Ferreira, a rele-
vância do projeto Arte Contemporâ-
nea, que inclui o curso Diálogos em Ar-
tes Visuais, é a realização da formação 
continuada para pessoas interessadas 
em artes e da promoção da biblioteca. 
“Com espaço de encontro para o diálogo 
e a construção do saber, conforme 
preconiza o Pro-jeto Biblioteca Sesc do 
século XXI, além da oportunidade de 
comparti-lhar conhecimentos de artes 
visuais, literatura, filosofia, cinema e 
áreas afins”, explicou.

A Biblioteca Sesc do século XXI, 
citada por Kelcy, é uma proposta do 
Departamento Nacional para a Rede 
Sesc de Bibliotecas que inclui a parti-
cipação de todos os departamentos 
regionais. O objetivo é alinhar as 
ações desenvolvidas nas bibliotecas 
do Sesc aos paradigmas e demandas 
da sociedade da informação.

INTERCÂMBIO
Diálogos em Artes Visuais tem 

convidado artistas para intercâmbio, 
a exemplo de José Otávio (RJ), Thiago 
Sampaio (AL) e Magno Almeida (AL). 
Para a participante Beth Krisan, a ex-
periência tem sido positiva. “A turma 
passou três dias com o José Otávio e 
foi maravilhoso. Todo mundo encan-
tado com esse momento. O curso es-
tá rico tem apresentado propostas 
muito interessantes e troca informa-
ções pelas redes sociais”, afirmou.

Beth comentou ter uma relação 
com o Sesc de muitos anos. Segundo 
ela, durante todo o período, se discu-
tia a necessidade de estudo e forma-
ção na área de artes. “Reflexão e es-
tudo em conjunto ligados à arte. 
Existe essa carência de formação. 
Agora, surgem alguns cursos, mas a 
maioria na rede privada”, declarou.

Artes visuais
Os participantes do curso Diálogos em Artes Visuais trocam várias experiências 

de aprendizado, inclusive utilizando as redes sociais
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Abastecendo sonhos
Curso de Frentista abre portas para o mercado e possibilita construção de 

carreira na área. Ex-alunos do Senac contam experiências de sucesso

Gerente Valter Oliveira com equipe do Posto Comendador: satisfação em ter 60% dos frentistas qualificados pelo Senac

D
a atuação deles, depende a 
imagem dos postos de com-
bustível diante dos clientes. 

Além do bom atendimento, cabe aos 
frentistas abastecer os tanques de com-
bustível e verificar as condições de flui-
dos dos veículos, como o óleo do cárter, 
óleo de freio e nível de água do radiador, 
entre outras atividades. Uma profissão 
comum no Brasil que consegue abrir 
espaço para que muitas pessoas ingres-
sem no mercado de trabalho.

Renata da Silva, 30, estava desem-
pregada há um ano quando decidiu fa-
zer o curso de Frentista no Senac. “Meu 
último emprego foi como Recepcio-
nista, mas queria mudar de área de 
atuação. Por isso, procurei o Senac e foi 
a melhor escolha que eu poderia ter 
feito”, conta ela que foi efetivada pelo 
posto onde desenvolveu a prática do 
curso. “Após seis dias da conclusão do 
curso, fui contratada pelo Auto Posto 
Comendador, no bairro do Poço, onde 
trabalho há três anos. O Senac foi um 
divisor de águas na minha vida profis-
sional. Já estou me organizando para 
voltar à sala de aula, dessa vez, em algum 
curso na área de Saúde”, conta ela que, 
recentemente, recebeu o prêmio de 
Excelência no Atendimento da BR 
Distribuidora – pelo cumprimento de 
todas as metas, com 100% de aprovei-
tamento –, reconhecimento que rendeu 

ao posto onde trabalha a Van de Prêmios 
Desafio Petrobras.

Dos 15 frentistas do posto onde 
Renata trabalha, 9 são ex-alunos do 
curso de Frentista do Senac. Outros 4 
alunos estão desenvolvendo a prática 
profissional e já estão sendo avaliados 
para uma possível contratação. Alex 
Modesto, chefe de pista do posto, 
explica o motivo da preferência. “Não 
temos mais tempo de treinar o profis-
sional. Precisamos deles prontos para 

exercer as atividades e essa segurança 
nós encontramos nos alunos que vêm 
do Senac”, destaca Modesto. “Além de 
prontos, eles chegam aqui determina-
dos a fazer a diferença. É isso que bus-
camos”, complementa Valter Oliveira, 
gerente do Auto Posto Comendador. 

No Posto Convém, no Farol, 75% 
da equipe de Frentistas são de ex-alunos 
do Senac contratados ao final da prática 
profissional supervisionada. “Valoriza-
mos o interesse e o desenvolvimento 

Dario Estevão: de frentista à gerente geral de posto de combustível



correto da técnica”, explica o gerente do 
posto, Dario Estevão, 34, ao citar a pró-
pria história para reforçar que o seg-
mento oferece grande possibilidade de 
construção de carreira. “Eu comecei 
como frentista, fui promovido à chefe de 
pista, fiz o curso de Excelência no Aten-
dimento no Senac, alcancei a gerência 
da loja de conveniência e, em seguida, 
fui promovido a gerente geral do posto. 
Vale a pena investir nesse segmento”, re-
força ele.

E para quem acha que a prefe-
rência nos postos de combustível é dos 
homens, a gerente do Auto Posto Leste 
Oeste, no Jacintinho, conta que, 80% 
dos frentistas contratados por ela para o 
posto são mulheres. “Reconheço as ha-
bilidades dos homens, mas considero as 
mulheres mais cuidadosas e compro-
metidas com o trabalho”, conta ela. Da 
equipe de frentistas, pelo menos 12 
passaram pelo curso do Senac. Daniela 
Santos, 19, é uma delas. Contratada há 5 
meses, tempo em que concluiu o curso, 
ela conta que pretende voltar à sala de 
aula para fazer cursos de Informática. 
“Por meio do Senac, conquistei meu pri-
meiro emprego e não pretendo parar 
por aqui. Tenho o sonho de fazer o curso 
superior em Administração e pretendo 
acumular o máximo de conhecimento a 
fim de continuar fazendo a diferença no 
mercado de trabalho”, conta ela.

Colega de trabalho de Daniela, 
Adriana Santos, 30, comemora 13 anos 
de profissão. “Comecei servindo cafe-
zinho no posto. Depois do curso no 
Senac, assumi a função de Frentista e 
não me vejo fazendo outra coisa. Quero 
construir carreira nesse segmento”, 
confessa ela que concluiu recentemen-
te o curso de Excelência no Atendimen-
to. “Aperfeiçoamento constante. Esse é 
o caminho, por isso, tenho o Senac 
como um grande parceiro para con-
quistar cada vez mais espaço e destaque 
no ambiente de trabalho”, finaliza. 

Instrutor do curso de Frentista do 
Senac Alagoas há 12 anos, Edson Nobre 
não esconde a satisfação em contribuir 
para a mudança de vida desses jovens. “A 
maioria deles entra no Senac sem ex-
periência de mercado, ansiosos pelo 
primeiro emprego. Minha preocupação, 
durante o curso, é prepará-los como 
frentistas de excelência, desenvolvendo 
a parte técnica em conjunto com a ética. 
A sociedade agradece”, explica Nobre, 
que assumiu a função de gerente de 
posto de combustível durante 16 anos.       

NOVAS TURMAS
O Senac Alagoas está com matrí-

culas abertas para novas turmas do cur-
so de Frentista. Durantes as aulas, além 
de aprender os serviços inerentes à 
profissão, os alunos estudam disciplinas 
como matemática básica, saúde e segu-
rança no trabalho, comunicação e ex-
pressão, e rotinas financeiras. Durante o 
curso, os alunos realizam visitas téc-
nicas a postos de combustível e, ao final 
das aulas, eles são encaminhados para a 
prática profissional supervisionada, o 
que torna ainda mais estreita a relação 
com o mercado de trabalho.

BANCO DE OPORTUNIDADES
A preferência por profissionais 

capacitados é uma realidade para a 
maioria das empresas, seja pela redu-
ção de custos, seja pela otimização de 

processos. A fim de facilitar a busca das 
empresas por esses profissionais e, 
dessa forma, promover o ingresso dos 
alunos no mercado de trabalho, o Senac 
oferece o Banco de Oportunidades 
(BOP), que realiza, gratuitamente, o 
encaminhamento dos profissionais 
qualificados na instituição para o 
mercado formal, de acordo com as 
exigências e a necessidade dos empre-
gadores, agregando a qualidade da 
formação Senac aos serviços prestados 
pelo empresariado local.

Os ex-alunos do Senac Alagoas 
que desejam cadastrar o currículo e 
as empresas que necessitam de 
profissionais qualificados podem 
entrar em contato com o BOP por 
meio do endereço eletrônico 
bop.maceio@al.senac.br ou pelo 
telefone (82) 2122. 7856.
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Renata recebeu o prêmio de Excelência no Atendimento da BR Distribuidora
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Parceria e compromisso
Senac Alagoas recebe Conselho Fiscal para reunião junto com gestores da 

instituição e apresenta a nova Unidade Administrativa

Conselho Fiscal se reúne com gestores do Senac para discutir ações de fiscalização e esclarecer dúvidas sobre o mesmo

estores do Senac se reuniram, 

G no dia 2 de maio, com o Con-
selho Fiscal, formado por três 

representantes do Governo, dois re-
presentantes do Senac Nacional e dois 
representantes da Confederação Na-
cional do Comércio, Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). 

A reunião foi realizada no período 
da manhã, no Centro Administrativo da 
instituição, localizada no bairro do Farol. 
No primeiro momento, os representan-
tes do Conselho aproveitaram a oportu-
nidade para conhecer a nova Unidade 
Administrativa do Senac e discutir ações 
de fiscalização, esclarecendo dúvidas 
sobre os pontos abordados pelos gesto-
res do Regional Alagoas. 

Participaram da reunião o minis-
tro do Trabalho e Previdência Social, 
Miguel Rossetto, Elisete Berchial da 
Silva Iwai (Representante do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social), Alci 
Matos Araújo (Representante da CUT), 
Helton Andrade (Representante da 
CNC), Antônio Johann (Representante 

da Força Sindical), Claudecy da Silva 
(Auditor-Chefe do Conselho Fiscal do 
Senac), José de Sousa e Silva (Presidente 
do Conselho e Representante da CNC), 
Ana Paula Cavadas Leite (Secretária do 
Conselho Fiscal do Senac), Sandro Diniz 
(Assessor de Educação Profissional do 
Senac Alagoas), Jádsia Buarque (Direto-
ra Financeira do Senac Alagoas), Ivanilda 
Mendes (Diretora de Administração e 
Serviço do Senac Alagoas), Telma Ribei-
ro (Diretora Regional do Senac Alagoas), 
Gilton Pereira (Vice-Presidente do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac) e 
Wilton Malta (Presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac).

Para a Diretora Regional do Senac, 
Telma Ribeiro, “é uma honra receber o 
Conselho Fiscal em nossa instituição. 
Por ser um órgão fiscalizador, eles 
conhecem todo o nosso funcionamento 
e crescimento, e quando há o reconhe-
cimento do trabalho que produzimos, 
isso nos motiva e mostra que estamos 
no caminho certo. Essa visita é um mo-
mento verdadeiramente enriquecedor 

e de fortalecimento para o Regional”.
O Presidente do Sistema Feco-

mércio/Sesc/Senac também se pro-
nunciou, falando que “é uma excelente 
oportunidade receber o Conselho Fis-
cal. Enquanto órgão de fiscalização, essa 
reunião se torna uma chance de 
mostrar o trabalho do Regional, para 
que o Conselho faça uma leitura mais 
precisa do que somos e do que fazemos 
para contribuir para a sociedade co-
merciária do nosso estado”.

Já o Presidente do Conselho, José 
de Sousa e Silva, agradeceu a receptivi-
dade e ficou feliz com o acolhimento da 
instituição. “A intenção das reuniões 
serem realizadas em um regional dife-
rente a cada mês não é somente fisca-
lizar, mas também orientar a Diretoria 
sobre os pontos abordados na fiscali-
zação realizada anteriormente, escla-
recendo dúvidas e ajudando no melhor 
funcionamento da instituição. Esse 
sistema tem sido muito bem recebido 
e, graças a ele, colhemos bons frutos”, 
concluiu ele.
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Senac e Sindibeleza
Desconto de 35% nos cursos ofertados pelo Senac fomenta profissionalização 

do setor de Beleza e amplia oportunidades para quem trabalha na área

Senac e o Sindicato das Em-

O presas de Estética e Beleza 
do Estado de Alagoas (Sindi-

beleza/AL) firmaram convênio, no 
dia 27 de abril, por meio do qual ga-
rantem desconto de 35% nos cursos 
oferecidos pelo Senac aos empresá-
rios do setor de Beleza – associados 
ao sindicato, benefício estendido aos 
seus funcionários e dependentes 
(pais, filhos e cônjuge). A solenidade 
de assinatura do convênio foi 
realizada na sede administrativa do 
Senac Alagoas, localizada no bairro 
do Pinheiro.

“Apesar da instabilidade do ce-
nário econômico atual, esse é um 
segmento que consegue manter uma 
alta empregabilidade. Essa parceria 
tem como objetivo incentivar o 
aperfeiçoamento dos profissionais a 
fim de garantir mais sustentação a 
esse mercado”, destaca Wilton Malta, 
presidente do Sistema Fecomércio/ 
Sesc/Senac. “Ao fomentarmos a 
qualificação a fim de fortalecer a 
classe, contribuímos para o cres-
cimento desse mercado, garantindo 
mais chances de empregabilidade 

aos nossos alunos”, complementa 
Telma Ribeiro, Diretora Regional do 
Senac Alagoas, ao antecipar que, a 
partir dos anseios do segmento, no-
vos cursos serão lançados “para 
atender às necessidades desse mer-
cado que se renova a cada dia”.

Adriano Duvique, proprietário 
de um salão de Beleza e membro da 
diretoria do Sindibeleza/AL, destaca 
a importância da qualificação pro-
fissional para garantir um bom aten-
dimento aos clientes e a permanên-
cia no mercado. Ex-aluno do curso 
de Cabeleireiro do Senac, ele aponta 
que alguns salões, em Maceió, fecha-
ram as portas pela falta de investi-
mento em mão de obra qualificada. 
“Em meio a clientes mais exigentes e 
seletivos, destaca-se quem oferece o 
melhor atendimento. Esse convênio 
é uma excelente oportunidade para 
que possamos investir em nossos 
funcionários e motivá-los a crescer 
dentro da empresa”, anima-se Duvi-
que. Opinião reforçada por Ariel 
Fernandes, presidente do Sindibe-
leza/AL: “Essa iniciativa garante 
mais motivação para nossa classe, 

crescimento para o mercado e satis-
fação para nossos clientes”.

MERCADO
Na contramão da crise, o setor 

de Beleza é uma das áreas que não 
conhece a recessão. Com o cresci-
mento de 7,5% no faturamento do 
setor, o Brasil é o terceiro mercado 
global quando o assunto é Beleza, fi-
cando atrás apenas da China e dos 
Estados Unidos. Em 2016, os investi-
mentos na área continuam gerando 
empregos para aqueles que têm qua-
lificação.

Com instrutores capacitados 
pela Academia Pivot Point e Studio 
Beto França, os cursos de Beleza do 
Senac – entre eles, Penteados e Ma-
quiagem para Noivas, Básico de De-
pilação, Barbeiro, Design de Sobran-
celhas com Henna, Cabeleireiro, 
Técnicas de Manicuro e Embeleza-
mento dos pés, Maquiagem Smoky 
Eyes/Olhos Esfumados, Maquiagem 
para Fotografia e Vídeo, e Técnico 
em Estética – são os diferenciais que 
o mercado busca. Mais informações: 
al.senac.br e (82) 2122.7800.

Representantes do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e do Sindicato de Beleza durante solenidade de assinatura do convênio



CAPACITAÇÃO EM SAÚDE

Profissionais do Sesc Alagoas, es-
tiveram no dia 04/04/2016, em 
treinamento em Barretos/SP para 
Unidade SESC Saúde da Mulher.

DIA MUNDIAL DA SAÚDE – UPS

Alunos da Unidade de Programas 
Sociais e da Unidade Poço do Senac 
promoveram ação educacional em 
prol do Dia Mundial da Saúde.

FISCALIZAÇÃO

Com o apoio da Federação, o Sindi-
beleza reuniu empresários e Vigilân-
cia Sanitária para esclarecimentos 
sobre fiscalizações.

IN COMPANY: SENAC E PF

Em parceria com o Senac, servido-
res da Polícia Federal de Alagoas 
participaram do curso in company 
“Administração de Conflitos”.
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PROGRAMA MESA BRASIL

Reunião de Rede com as instituições 
de Maceió, realizada na Unidade 
Sesc Poço no dia 14/04/16, ação que 
fortalece a solidariedade.

ENSINO A DISTÂNCIA (EAD)

Senac realiza aula inaugural dos 
cursos Técnico em Guia de Turis-
mo e Técnico em Transações Imo-
biliárias, na modalidade EAD.

ACADEAL

O presidente da Fecomércio pres-
tigiou o lançamento da Revista 
Acadeal. O evento também come-
morou avanços do setor Atacadista.

PODER EXECUTIVO

O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, 
recebeu a visita dos presidentes da 
Fecomércio, Wilton Malta, e do 
Secovi AL, Nilo Zampieri.
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A escola de Educação Infantil é um espaço privile-

giado de aprendizagem e desenvolvimento, organizado e 

mediado por profissionais especializados nas necessida-

des de aprendizagem e nas condições de desenvolvi-

mento das crianças pequenas. Por isso, a educação na 

infância pode ser uma oportunidade ímpar para a inte-

gração e a inclusão social.

A nossa proposta de cantos pedagógicos ou espaços 

de aprendizagem é uma das modalidades de organização 

do trabalho em sala de aula. Além deles, há outras ativi-

dades que são permanentes como: práticas de oralidade, 

leitura e escrita, matemática, atividades ligadas à natureza 

e sociedade, projetos e sequência com objetivos mais es-

pecíficos associados à ludicidade.

Os cantos pedagógicos são momentos da rotina, em 

que as crianças podem escolher o que vão fazer a partir de 

opções oferecidas. Eles são escolhidos de acordo com os 

interesses das crianças em comum acordo e montados 

pelos alunos na própria sala de aula. Pode ser um restau-

rante, um salão de beleza, praia, selva... E a partir disso, as 

atividades em sala são desenvolvidas e exploradas nas 

mais diversas áreas. É uma poderosa ferramenta de 

trabalho, pois por partir do interesse das crianças, a 

aprendizagem se torna mais divertida e significativa.

Com essa modalidade de trabalho, percebemos que 

a criança aprende a escolher e tomar decisões, estabele-

cendo relações entre o conhecimento. O interessante 

desta proposta é que a criança é a principal responsável 

pelo seu aprendizado com o mínimo de intervenção do 

professor que não deixa de cumprir seu papel de planejar 

e propor desafios para o aprendizado. Observar e regis-

trar estes momentos, bem como construir relatos com as 

diferentes propostas que dão certo no dia-a-dia ajudam a 

construir um olhar mais apurado para as necessidades 

das crianças e elaborar atividades que favoreçam o bom 

desempenho dos aprendizes.

Com base no Referencial Nacional Curricular de 

Educação Infantil, o brincar perpassa tanto o conhe-

cimento de mundo quanto à formação pessoal e social. 

Interagindo com o brinquedo, a criança modifica suas 

atitudes, seu caráter e suas emoções. O brincar é uma 

atividade de aprendizagem na qual a criança adquire 

confiança, redescobre a si mesma e descobre como 

harmonizar suas relações com o mundo, como lidar com 

as tarefas da vida e dominar habilidades.

O trabalho com os cantos pedagógicos garante que 

as crianças possam: realizar ações sozinhas ou com pouca 

ajuda do adulto, valorizar ações de cooperação e solida-

riedade e relacionar-se com o outro, demonstrando suas 

necessidades e interesses.

Em síntese, cabe ao professor de Educação Infantil, 

ao planejar as atividades que desenvolverá com as crian-

ças, prever os espaços e os materiais necessários, de for-

ma a contextualizar diferentes possibilidades de expres-

são, de brincadeiras, de aprendizagens, de explorações, 

de conhecimentos, de interações.

Fonte: Proposta Pedagógica da Escola, Referencial Curricular da 

Educação Infantil e Parâmetros Curriculares Nacional.

Artigo

Cantos Pedagógicos:

a relação brincar e aprender

[...] o brincar perpassa tanto o conhecimento de 

mundo quanto à formação pessoal e social. Intera-

gindo com o brinquedo, a criança modifica suas ati-

tudes, seu caráter e suas emoções.

“

Pedagoga, Especialista em Psicopedagogia

Coordenadora da Educação Infantil do Sesc DR-AL

Dirley Mariana Barbosa Peixoto






