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O Senac Alagoas qualifica milhares 
de profissionais para o mercado de 
trabalho garantindo a emprega-
bilidade num cenário cada vez mais 
competitivo. E agora a instituição 
profissionalizante amplia o seu com-
promisso com o desenvolvimento do 
país e a inclusão social, ao oferecer 
a centenas de alagoanos de baixa 
renda, vagas gratuitas em diversos 
cursos, da formação inicial ao nível 
técnico, através do Programa Senac 
de Gratuidade.
Mais de 2 mil e 300 candidatos dis-
putaram uma das 295 vagas ofer-
ecidas pelo PSG em diversos cursos 
de capacitação, como Auxiliar Ad-
ministrativo, recordista de inscrições 
com 674 candidatos para 30 vagas 
e  Operador de Supermercados, com 
314 inscritos para 30 vagas. 
Uma das selecionadas, Alane Maria 
de Araújo, de 25 anos, foi aprovada 

para o curso de frentista e não con-
teve a emoção: “Eu pulei de alegria 
quando fiquei sabendo que havia 
sido selecionada. Pra mim é tudo, 
já que depois do curso terei meu 
primeiro emprego”, afirma. Casada, 
mãe de um filho, ela acredita que 
estudar no Senac e aprender uma 
profissão alavancará outros sonhos 
de sua vida: “Eu quero me empenhar 
no curso, conquistar o emprego de 
frentista e batalhar mais para realizar 
um sonho que eu tenho desde os 13 
anos de idade, que é o de fazer fa-      
culdade de engenharia civil”, afirma 
com um sorriso no rosto.
Outra selecionada para participar do 
PSG é Vitória Gabriela Marques da 
Silva, de 18 anos, que  já está tendo 
aulas no curso de Recepcionista. “Eu 
sempre quis fazer um curso no Senac 
mas nunca tive condições financei-
ras. Para mim, ter sido selecionada é 

tudo; Eu sei que o Senac abre muitos 
caminhos e essa porta que se abriu 
para mim significa muito. Eu vou 
aproveitar essa chance me empe-
nhando bastante pois quero também 
conquistar um emprego. Estar aqui 
vai mudar tudo na minha vida”, afir-
mou.
O PSG é uma parceria do governo 
federal com o Senac e foi criado para 
atender às necessidades da popula-
ção de baixa renda. Os candidatos 
às vagas são alunos que estejam cur-
sando ou já tenham concluído a edu-
cação básica e trabalhadores empre-
gados ou desempregados. Depois 
da conclusão dos cursos no Senac, 
todos os participantes do PSG terão 
mais qualificação e novas chances 
de conquistar boas oportunidades no 
mercado de trabalho.

As entidades sindicais patronais 
reúnem entre suas competências a 
defesa de direitos e a adoção de me-
didas de interesse da classe empre-
sarial, seja em atuação administra-
tiva, seja ainda mediante a adoção 
das medidas jurídicas indispensáveis a 
assegurar os diretos do setor que re-
presentam.
Os recursos para a realização das 
mencionadas atividades advém das 
contribuições associativas, e, em sua 
grande maioria, da chamada con-
tribuição sindical anual de que trata o 
art. 578, da CLT. 
A inadimplência em relação a esta 
última contribuição, aliás, que possui 
natureza de tributo e cujo produto é 
destinado às entidades patronais, vem 
crescendo drasticamente e atualmente 
se aproxima da faixa dos 90%, o que, 
no mínimo, dificulta o regular desen-
volver e o fortalecimento das citadas 
entidades.  
Há muito vêem os entes sindicais 
estudando medidas de maneira a 
equacionar comentado problema. 
No entanto, o valor individual da 
contribuição sindical, geralmente de 
pouca expressividade econômica se 
considerado individualmente, inviabi-
liza sua cobrança na esfera judicial, 
isto considerando que os custos de 
uma investida desta natureza repre-
sentariam praticamente valor superior 
ao próprio tributo em si.
Outras medidas de efeito podem ser 
adotadas de forma a minimizar os 
nefastos efeitos da relatada inadim-
plência, dentre as quais destacamos 
a observância pelos entes públicos e 
paraestatais às regras jurídicas cons-
tantes dos artigos 607 e 608 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, 
que, respectivamente, impõem como 
condição para a participação em 
concorrências públicas e para a con-
cessão e renovação de licença de fun-
cionamento a prova da quitação da 

contribuição sindical.   
Tal requisito legal, qual seja o com-
provante de quitação da contribuição 
sindical, por sua vez, não vêem sendo 
historicamente exigido em editais con-
vocatórios para licitações, ou quando 
da concessão de licenças de funciona-
mento para atividades empresariais. E 
isto se deve a interpretação restritiva 
dos agentes estatais de que os requisi-
tos de regularidade fiscal estão taxati-
vamente elencados no Estatuto Geral 
das Licitações (Lei n ° 8.666/93), ou 
mesmo que este haveria revogado os 
mencionados artigos 607 e 608 da 
CLT.
Em julho do corrente ano (2009), en-
tretanto, na contramão da visão estrei-
ta externada pelos agentes públicos, 
o Ministério do Trabalho e Emprego 
editou a NOTA TÉCNICA/SRT/TEM/
N°64/2009, que externa sua interpre-
tação pela vigência dos mencionados 
artigos 607 e 608 da CLT por não 
haver identificado legislação posterior 
que dispusesse em sentido diverso.
Ainda segundo a referida nota, “(...) a 
exigência, pelas repartições públicas, 
da comprovação da quitação da con-
tribuição sindical para concessão de 
alvarás de funcionamento ou registro 
de estabelecimento de empregadores, 
autônomos e profissionais liberais, 
deve ser observada pelo Poder Públi-
co concedente, sob pena de tais con-
cessões serem consideradas nulas.” 
(grifamos).  
Embora não possua eficácia vincula-
tiva, a interpretação parte de órgão 
respeitável que é o Ministério do Tra-
balho e Emprego, integrante da Ad-
ministração Pública Federal. 
É de se esperar uma mudança de 
comportamento dos agentes públicos 
no comando dos órgãos e repartições 
estatais, sob pena de amargurarem a 
nulificação de suas contratações com 
particulares, sem prejuízo de demais 
sanções administrativas e penais.

Luciano Pontes
de Maya Gomes
Advogado e consultor
jurídico da Fe comércio
juridico@fecomercio-al.com.brWilton Malta

Presidente do Sistema
Fecomércio / Sesc / Senac

O crescimento do número de em-
pregos formais pôde ser conferido 
com a divulgação da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais 2008). 
O destaque foi para dois dos setores 
que nós representamos: serviços e 
comércio foram os que mais geraram 
empregos no Estado.
O crescimento dos ramos atacadista, 
varejista e criação de filiais foram 
imprescindíveis para que Alagoas 
acompanhasse a tendência nacio-
nal. Essas oportunidades de em-
pregos surgiram em Maceió e no 
interior. 
Entre outros fatores que contribuíram 
para o aumento de empregos formais 
está o Programa Bolsa Família do 
Governo Federal. Dados do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social, refe-
rente ao mês de julho, apontam que 
em Alagoas cerca de 372 mil famílias 
são beneficiadas pelo programa. Os 
valores recebidos por essas famílias 
influenciam diretamente na econo-
mia local. 
O aumento dos postos de empregos 
foi importante. Sabemos que Alagoas 
precisa atrair ainda mais investimen-
to para gerar mais empregos para 
uma população que já ultrapassa 3 
milhões de habitantes e o Sistema Fe-
comércio, através do Senac, precisa 
continuar a qualificar os trabalha-
dores para atender as expectativas 
dos empresários que apostam no 
nosso Estado.   

Lucian
de Ma
Advogado
jurídico d
juridico@

QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL É INDISPENSÁVEL 
À PROVA DA REGULARIDADE 
FISCAL, DIZ O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 
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EDITORIAL PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE: 
OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO, 
EMPREGO E MUDANÇA DE VIDA PARA 

CENTENAS DE ALAGOANOS

Candidatos  em seleção do PSG
Vitória Marques foi selecionada para o 
curso de frentista
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MESA BRASIL SESC ALAGOAS
É LANÇADO EM PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS
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O Sesc Alagoas lançou no dia 05 
de agosto, em Palmeira dos Índios, 
o programa Mesa Brasil Sesc. A 
solenidade aconteceu no Sesc Ler 
Palmeira dos Índios, às 09h, segui-
da de um café da manhã e contou 
com a presença de representantes 
de empresas e instituições, como 
o superintendente da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-       
nab) em Alagoas, Eliseu José 
Rego, e a vice-prefeita de Palmeira, 
Verônica Medeiros. Palmeira é a 
terceira maior cidade de Alagoas, 
está localizada a 133 km de Ma-
ceió e é conhecida nacionalmente 
por ter sido a cidade onde viveu, 
por muitos anos, o escritor Gra-
ciliano Ramos.
A interiorização do Mesa representa 
a ampliação da Rede de Solidarie-
dade contra a Fome e o Desperdício 
de Alimentos, possibilitando ao em-

presário a oportunidade de 
contribuir, através de 

suas doações, com 
a sustentabilidade 

do desenvolvimento do trabalho so-
cial de instituições sociais, além de 
complementar a refeição de crian-
ças, adolescentes, idosos e porta-
dores de necessidades especiais. O 
lançamento do Mesa na cidade tem 
o apoio do presidente do Sindilojas 
Palmeira dos Índios, vice-presidente 
do Sistema Fecomércio /Sesc/Senac 
Alagoas e secretário municipal de 
Indústria e Comércio de Palmeira, 
empresário Gilton Pereira.
Em Palmeira, o Mesa Brasil Sesc 
adotou a modalidade colheita ur-
bana, coletando as doações – sem 
qualquer custo para o doador – e 
distribuindo diretamente nas ins-
tituições. Dezenas de empresários 
da cidade e feirantes aderiram ao 
programa e passam a ser doa-       
dores sistemáticos de alimentos. Em 
cada banca de feira, o doador será 
identificado através de uma placa 
do Mesa Brasil, indicando que o 
feirante é socialmente responsável e 
colabora no combate ao desperdí-
cio.

Para Gilton Pereira, 
Palmeira irá surpreender 
o Sesc, pois, segundo o 
empresário, a solidarie-
dade é uma das principais 
características dos palmei-
renses: “Palmeira é carente 
em relação ao social e rica 
na solidariedade, com forte 
potencial na distribuição de 
alimentos e na agricultura. E a im-
plantação só vem a fortalecer. Va-
mos nos surpreender com o poten-
cial que Palmeira tem”, afirmou.
Atualmente, já integram a lista de 
instituições sociais beneficiadas 
pelo Mesa Brasil Palmeira dos Índios 
as seguintes instituições: Fundação 
de Amparo ao Menor – Fundanor, 
Lar da Criança, Projeto Oásis, Pas-
toral da Criança, Associação das 
Mulheres de Palmeira dos Índios, 
Associação de Usuários Familiares 
e Amigos dos Serviços de Saúde 
Mental, Vila do Idoso e Hospital 
Regional Santa Rita. Algumas des-
sas instituições já foram beneficia-
das de forma eventual desde 2007, 
através da doação de aproximada-
mente 77 toneladas de alimentos. A 
coordenadora do Mesa Brasil Sesc 
Alagoas, Teresa Carvalho, desta-
cou a importância da implantação 
do programa na cidade: “Estamos 
ampliando a área de abrangência 

do Mesa. Desta forma, com a co-
laboração dos empresários e fei-
rantes doadores, beneficiamos mais 
instituições e  ampliamos o leque de 
contribuição social do Sesc”, afir-
mou.
“O Mesa Brasil Sesc é um programa 
de grande relevância social que tem 
contribuído de forma decisiva para 
o combate ao desperdício. Mas ele 
só é possível graças à solidarie-
dade de empresários do comércio e 
feirantes, que têm aderido com res-
ponsabilidade a essa grande rede. 
O Sesc Alagoas e todas as institui-
ções sociais beneficiadas são gratos 
a todos os doadores, que ajudam a 
melhorar a qualidade de vida dos 
alagoanos”, declarou o presidente 
do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac 
Alagoas, empresário Wilton Malta. 

contribuir, a
suas doaç
a susten

“
”

Palmeira é carente em relação ao social e rica na 
solidariedade, com forte potencial na distribuição 

de alimentos e na agricultura. E a implantação só 
vem a fortalecer. Vamos nos surpreender com 

o potencial que Palmeira tem

Gilton Pereira - Vice-presidente do Sistema Fecomercio/
Sesc/Senac Alagoas

Durante o lançamento do Mesa, o presidente Wilton Malta agradeceu 
a contribuição de empresários e feirantes

Empresários, feirantes, autoridades e representantes de instituições sociais 
participaram do lançamento do Mesa Brasil em Palmeira dos Índios

A vice-prefeita de Palmeira, Verônica Medeiros, falou sobre a importância 
de mais um programa social que o Sesc Alagoas passa a desenvolver na 
cidade

O vice-presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas, Gilton 
Pereira, o diretor regional do Sesc Alagoas, Efi gênio de Almeida Neto e a 
feirante Miriam Pereira da Silva, que comemora a adesão ao Mesa Brasil
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Os setores de serviços e comércio 
de Alagoas comemoram os números 
da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais 2008), anunciados no 
início de agosto pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Conforme os 
dados, os dois setores foram os que 
mais geraram empregos no Estado: 
serviços, com a criação de 9,6 mil 
postos de trabalho (11,93%); e co-
mércio, com a geração de 4,2 mil 
postos (7,54%). Em 2008, o Brasil 
alcançou a marca de 39,4 milhões 
de empregos formais, um aumento 
de 1,8 milhão (4,88%) em relação a 
2007. Em Alagoas, o aumento cor-
respondeu a 4,19%.
O Estado acompanhou a tendência 
nacional. No Brasil, os setores que 
apresentaram os melhores desem-
penhos, em termos absolutos, foram: 
serviços, com a criação de 645,6 mil 
postos (+5,41%); comércio, com 
483,2 mil (+7,06%); construção 
civil, geração de 296,6 mil postos 
(+18,33); e indústria de transfor-
mação, com 228,7 mil novos em-
pregos. Os percentuais de Alagoas 
em serviços e comércio estão acima 
da média nacional.

Para o presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de Alagoas (Fecomér-
cio/AL), Wilton Malta, a geração de 
empregos formais é fruto de instala-
ções de empresas dos ramos ataca-
dista e varejista, além da criação de 
filiais. Segundo ele, não apenas na 
capital, mas também no interior do 
Estado. 
No setor de serviços, Malta destaca 
como exemplo a atuação de hospi-
tais e clínicas, que contribuíram para 
a prestação de serviços. Para o pre-
sidente da Fecomércio, Alagoas tem 
uma demanda reprimida nos seg-
mentos varejista e de serviços.
Ele explica que esse crescimento 
passa pelo Programa Bolsa Famí-
lia, que é o grande alavancador de 
recursos. “Vejo que o Bolsa Família 
contribui muito para essa economia. 
Além disso, o momento econômico 
do Estado é de estabilidade”, ob-
servou.
Em Alagoas, de acordo com a Rais, 
o número de empregos formais al-
cançou, em dezembro de 2008, 425 
mil, correspondente a um crescimen-
to de 4,19% em relação ao estoque 
de empregos de dezembro de 2007. 
Em termos absolutos, esse aumento 
correspondeu ao incremento de 
17,1 mil postos de trabalho em rela-
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135,9 mil de vínculos empregatícios 
estatutários (servidores públicos). O 
crescimento de empregos contribuiu 
para o ganho real de 3,52% do ren-
dimento médio dos trabalhadores 
formais, passando de R$ 1.443,77, 
em dezembro de 2007, para R$ 
1.494,66 em dezembro de 2008.

Declararam a Rais, em 2008, 7,143 
milhões de estabelecimentos, sendo 
3,085 milhões com empregados e 
4,058 milhões de estabelecimentos 
sem empregados contratados, re-            
presentando um crescimento de 3,7% 
no total de estabelecimentos em rela-
ção a 2007.

A Rais é o instrumento do governo 
federal utilizado para identificar os 
trabalhadores com direito ao rece-
bimento do benefício do abono sa-
larial. Em 2008 foram identificados 
16,903 milhões de trabalhadores 
com direito ao benefício ante 15,561 
milhões em 2007. 

SERVIÇOS E COMÉRCIO GERARAM MAIS 
EMPREGOS EM ALAGOAS, EM 2008

ção ao mesmo mês do ano anterior.
A agropecuária (-7,06%) apresentou 
o maior resultado negativo, regis-
trando perda de 766 postos formais. 
Em termos relativos, os maiores 
crescimentos foram das áreas da 
construção civil (+22,28% ou +2,5 
mil postos de trabalho), extrativa 
mineral (+15,61%, ou +146 postos) 
e serviços (+11,93%, ou 9,6 mil pos-
tos).
O crescimento de serviços e a queda 
de administração pública devem ser 
relativizados devido a um melhor 
reenquadramento de um estabeleci-
mento com estoque expressivo que 
declarava no setor de administração 
pública no ano anterior e passou a 
declarar em serviços em 2008.
O rendimento real médio do tra-
balhador alagoano aumentou 2,60% 
em relação a dezembro de 2007, 
como resultado das variações posi-
tivas nas remunerações médias re-
cebidas pelas mulheres (+4,08%) e 
pelos homens (+1,79%). 
Nacional – O ministro Carlos Lupi 
afirmou que, este ano, o Brasil atin-
girá a marca de 40 milhões de em-
pregos formais, entre celetistas e es-
tatutários. Segundo Lupi, no governo 
Lula foram gerados 10,7 milhões de 
empregos formais, ou seja, o melhor 
resultado em 20 anos.
Do total de 1,834 milhão de em-
pregos gerados, 1,698 milhão foram 
com carteira assinada (celetistas) e 

CRIAÇÃO DE EMPREGOS FORMAIS

Serviço
645,6 mil

Quadro com o desempenho em termos absolutos no Brasil

Fonte: Site Mistério do Trabalho e Emprego

Const. Civil
296,6 mil

Comércio
483,2 mil

Indústria
228,7 mil



A G O S T O / S E T E M B R O / 2 0 0 9
8 Folha Fecomércio

w w w. f e c o m e r c i o - a l . c o m . b r. f ee c oc oc oc occ occ oc oc oc oc oc oc oc oc occ oc oc ooc occc ooc ooc m em em eeeeeeeeee rrrrrr cccr crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr i oi oii oooooooi ooooooooi ooooooo - a- aa- a lllllllllllll .lll c occc o m .mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b rb rb rb r
9FoFoFoFoFooooooooFoFooooooFooooooooooFoooooooooFoooFolhlhhlhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlhhlhhhllhhhaa a a FeFeFeFeeFeFeFeFeFeFeFeFeFeeFeFeFeFFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeeFeeFFFeeFeFeeeecococcooooooococoooocooocooccoooooooooomémémémémémémémémémémémémémémmémémmémmérrcrrcrcrcrccccrcrcrcrcrcrcrrrccrrrrrccrrrrrrrccrcrrrccr ioiioioioioioooioioioiooiooioii  

O lançamento da Missão Empresarial 
Nordeste do Brasil à África – Repúbli-
cas de Angola e da África do Sul, em 
Maceió, aconteceu no dia 30 de julho, 
no auditório do Senac/AL, para em-
presários e presidentes de entidades 
de classe e representantes dos gover-
nos municipal e estadual. Alagoas foi 
o primeiro Estado nordestino a ser vi-
sitado pela equipe técnica da missão, 
que irá divulgar as oportunidades de 
negócios em toda a região.
A iniciativa da missão é da Feco-
mércio/PE. Em Maceió, a abertura 
do evento foi feita pelo presidente 
do Sistema Fecomércio Sesc Senac/
AL, Wilton Malta, que sempre par-
ticipa das missões empresariais como 
representante do empresariado de 
Alagoas. “Quero dividir a respon-
sabilidade com outras entidades re-
presentativas do comércio e da indús-
tria com o intuito não só de divulgar o 
nosso Estado lá fora, mas também de 
trazer oportunidades de investimentos 
e negócios”, afirmou.
Em seguida, a coordenadora-geral 
da missão, Margarida Collier, fez 

uma apresentação sobre a relação 
comercial entre os países de Angola 
e da África do Sul com o Nordeste do 
Brasil.
 O presidente da Fecomércio/PE, Jo-
sias Albuquerque, afirmou que a ideia 

bilitam o desenvolvimento e a troca 
de ideias e experiências partindo das 
atividades propostas pelo próprio 
Sesc. 
A instituição planeja que a literatura 
seja compartilhada sem a limitação 
das distâncias geográficas. Na pro-
gramação do lançamento foi realiza-
do um bate-papo com os professores 
da Universidade Federal de Alagoas 
Susana Souto e Marcus Vinícius 

Matias, performance “Hóstia”, do 
ator, diretor e poeta Nilton Resende 
e  apresentação lítero-musical com 
Arnaud Borges e Basílio Sé, além de 
mais uma edição do projeto Bacanal 
Literário, desenvolvido pelos alunos 
do curso de graduação em Letras da 
Universidade Federal de Alagoas e 
uma versão contemporânea de um 
sarau, com a leitura de textos de au-
toria própria e de outros autores. 

é lançar a missão em todos os esta-
dos do Nordeste, mobilizando o em-
presariado da região no sentido de 
divulgarem as potencialidades. 

A Missão Empresarial Nordeste do 
Brasil à África acontecerá no período 
de 10 a 22 de outubro, nas cidades 
de Luanda (Angola), Pretória e Joanes-
burgo (África do Sul).
O objetivo da viagem é promover 
intercâmbios comercial, tecnológico 
e cultural entre os países, além de 
estimular as oportunidades de in-
vestimentos e negócios no Nordeste 
do Brasil. Serão realizados rodadas 
de negócios, visitas técnicas, além 
de seminários, sobre oportunidades 
de investimentos e de negócios no 
Nordeste do Brasil. A Fecomércio/PE 
promove missões empresariais desde 
1996 a países da União Européia e 
da Ásia.

Seguindo o sucesso do Happy Hour 
especial de Dia das Mães, ocorrido 
em maio deste ano, o Sindicato do 
Comércio Varejista de União dos Pal-
mares (Sindilojas-União) realizou, no 
dia 8 de agosto, o Happy Hour Espe-
cial de Dia dos Pais. O evento acon-
teceu no Clube Palmarina, localizado 
no Centro de União dos Palmares. 

   O evento contou com o apoio do 
Sesc/AL, que disponibilizou as duas 
atrações responsáveis pelo entreteni-
mento do público. A abertura da noite 
ficou por conta do grupo Balanço.
com, que animou os convidados. A 
banda Avalon encerrou o evento. O 
Sindilojas União disponibilizou cem 
mesas para os participantes.
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LITERÁRIAS MOSTRAS 
VIRTUAIS

Seguindo o sucesso do Happy Hour S d d   O evento contou com o apoio do O d

SINDILOJAS UNIÃO REALIZA HAPPY 
HOUR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS

MISSÃO EMPRESARIAL NORDESTE DO 
BRASIL À ÁFRICA FOI LANÇADA EM AL

O Sesc Alagoas lançou, no dia 24 de 
julho, através do Centro de Difusão 
e Realizações Literárias – CDRL, o 
projeto Literárias Mostras Virtuais, 
que se propõe a ser um canal de co-
municação com os interessados em 
literatura, através de dois blogs, o 
“Prosopoé-tico” (www.sescliteratura.
blogspot.com) e o “Trupe Gogó da 
Ema” (www.trupegogodaema-al.
blogspot.com), espaços que possi-

O blog “Trupe Gogó da Ema”, cri-
ado para divulgar as atividades da 
trupe composta por colaboradores 
do Sesc Alagoas, tem como propósi-
to difundir a arte milenar de contar 
histórias. A trupe se especializou na 
contação de histórias voltadas às len-
das e aos personagens inesquecíveis 
da cultura local. Muitas delas vêm 
da obra, voltada ao público infanto-
juvenil, da escritora alagoana Ruth 
Quintella, que escreveu livros como 
Vento Forte, Vento Nordeste (1996), 
Quem Saiu, Saiu... (2000), Gueguê 
e Jojó no Manguezal (2002), Babau, 
o Sapo Clonado (2002) e Gogó 
da Ema – História de um Coqueiro 
(1994), que inspirou o nome da 
trupe.

SESC

BLOGS LANÇADOS PELO SESC AMPLIAM ESPAÇO PARA LITERATURA

Malta convida empresários locais a 
divulgar as vocações de AL

Margarida, responsável técnica pela missão, 
apresenta como será o intercâmbio

Blog Sesc Literatura - www.sescliteratura.blogspot.com

Blog Trupe Gogó da Ema - www.trupegogodaema-al.blogspot.com

CONTADORES DE 
HISTÓRIAS 

A Missão Empresarial Nordeste dol d d

INTERCÂMBIO COMERCIAL

MAIS INFORMAÇÕES 
E INSCRIÇÕES:

www.fecomercio-pe.com.br
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Apresentação do convênio fi rmado entre o Senac Alagoas e o Hospital Santa Rita

Autoridades e funcionários durante a assinatura do convênio

Expediente

Expediente
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Vice-presidente Financeiro:
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Maurício Félix da Silva, Antônio Pinto da Costa.
Suplente da diretoria: José Pimentel Paiva, 
Ademilton Ferreira de Oliveira, Carlos Henrique 
Sampaio, Maria Emilia Teixeira Cavalcante, Arthur 
Geoges Guillou, Adinel Neto Amorim, Ronaldo 
da Silva, Elizabete Cruz Lobo e Evandro Santos 
Cysneiros.
Suplentes do Conselho Fiscal: Jadelson Bar-
bosa Vital, Júlio César Permínio Tenório e Flávio 
Monteiro.
Delegados representantes junto à Con-
federação Nacional do Comércio: 
Wilton Malta de Almeida (titular), e José Gilton 
Pereira Lima (suplente).
Diretor Regional do SESC AL:
Efigênio de Almeida Neto
Diretor Regional do SENAC AL: 
Arkiman Pires da Silva
Sindicatos Filiados:
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos, Sindicato dos Representantes do 
Com. do Estado de Alagoas, Sindicato do Comér-
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Um convênio firmado entre o Senac 
Alagoas e O Hospital Santa Rita, da 
cidade de Palmeira dos Índios, está 
levando cursos de capacitação aos 
funcionários do hospital, que desen-
volveu um programa de treinamen-
tos para a melhoria dos serviços e 
escolheu o Senac como parceiro 
pela referência de qualidade da 
instituição que prepara profissio-
nais para o mercado de trabalho 
há mais de 60 anos. Serão mais 
de 700 horas de cursos e capacita-
ções, que abrangem desde as áreas 
de atendimento e administrativa até 
avançados procedimentos médicos.
Entre os cursos a serem ministrados 
pelos instrutores do Senac estão os 
de Excelência no Atendimento, Ma-
nipulação de Alimentos, Camareira 
Hospitalar e Controle de Estoques. 
O convênio foi firmado no dia 14 
de setembro e contou com as pre-
senças de representantes do Senac 
Alagoas, Prefeitura Municipal, Fe-

deração do Comércio de Alagoas 
, Sindilojas e da Condepro Consul-
toria, todas entidades parceiras do 
hospital.
A coordenadora de Gestão de Pes-
soas do hospital, Liliana Lessa, desta-
cou a importância das parcerias 
para a viabilização do programa de 
treinamento. “O Programa Excelence 
só está sendo viabilizado por causa 
dessas parcerias estabelecidas, sen-
do a principal delas com o Senac 
Alagoas que além de ser uma institui-                                                          
ção renomada na área de qualifica-
ção de pessoas, não mediu esforços 
para deslocar seus instrutores para o 
interior do estado”, afirmou.
Liliana Lessa destacou também a 
importância da atuação do vice-
presidente do Sistema Fecomércio e 
secretário de Indústria e Comércio 
do município, José Gilton Pereira 
Lima, como incentivador da parceria: 
“Graças ao seu esforço o hospital 
transformou uma pequena agenda 

de treinamentos em um programa 
completo de cursos que busca a ex-
celência nos serviços prestados pela 
entidade”, explicou. 
O gerente do Núcleo de Marke-
ting e Vendas do Senac Alagoas, 
Jehovanissi Rego Barros, ressaltou 
a iniciativa do hospital em buscar 
qualificação para seus profissionais: 
‘Esse é um exemplo a ser seguido 
por outras instituições de saúde, 
pois somente com educação é que 
se pode melhorar uma empresa”. 
O programa de capacitação teve 
início com o Curso de Excelência no 
Atendimento e irá até o dia primeiro 
de outubro. Os demais cursos estão 
programados até maio de 2010.
 O provedor do Hospital, Sebastião 
Lessa, falou da importância do pro-
grama e da parceria com o Senac 
Alagoas “para promover uma me-
lhor qualificação do quadro fun-
cional do Hospital, buscando  uma 
gestão ainda mais comprometida 

com a transparência 
e o bom atendimen-
to à comunidade”. 
“Queremos voltar 
a ser um Centro de 
Referência no Nor-
deste, como fomos 
no passado”, afirmou 
Sebastião Lessa. 
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O Programa Excelence só está sendo viabilizado por causa des-
sas parcerias estabelecidas, sendo a principal delas com o Senac 
Alagoas que além de ser uma instituição renomada na área de 
qualifi cação de pessoas, não mediu esforços para deslocar seus 
instrutores para o interior do estado

Liliana Lessa - Coord. de Gestão de Pessoas do hospital Santa Rita - Palmeira dos Índios - AL
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