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A natureza nos demonstra que a 

força vem da coletividade. O 

somatório de pequenas ações 

compõe a grandeza dos cenários. Se a 

princípio os atos isolados parecem 

insuficientes, quando visto de forma 

encadeada demonstram seus propósitos e 

fortalecem o sistema. Essa realidade é uma 

verdadeira lição para a seara corporativa: 

ninguém se fortalece só e para crescer é 

preciso planejar. 
E esse planejamento não pode ser 

estático. A dinâmica do mundo contempo-

râneo requer uma adequação entre o que 

se pretende alcançar e o contexto 

econômico, social e político vigente. Para 

ser forte, um setor não deve se nortear 

apenas pelo imediato, mas, principalmen-

te, planejar, estruturar e articular a fim de 

executar suas ações e buscar o apoio 

necessário para a viabilização do cresci-

mento.
Pensando nisso, a Fecomércio deu 

continuidade ao seu Planejamento 

Estratégico. Neste mês de março, reuni-

mos diretores e colaboradores para a 

revisão desta importante ferramenta. Foi 

uma oportunidade de promover, coletiva-

mente, a leitura de nossos indicadores e 

discutir o alinhamento de novas metas, 

ampliando a compreensão de todos os 

envolvidos nos processos e nos reestrutu-

rando enquanto entidade.
A revisão do planejamento estratégi-

co nos permite vislumbrar possíveis 

deficiências e realinhar as ações para que 

possamos cumprir nosso papel com 

excelência. E, como presidente, posso 

dizer o quanto é gratificante perceber a 

evolução em nosso desempenho. Ao longo 

dos últimos anos fortalecemos nossos 

indicadores, firmamos novas parcerias, 

estreitamos diálogos com os poderes 

constituídos e diminuímos distâncias 

entre nossos representados. E é assim que 

pretendemos continuar a crescer na 

defesa do empresário alagoano.

Presidente do Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Planejamento eficaz
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Entrevista

C
om a volta da marmita ao am-
biente de trabalho, cresceu a 
preocupação com a seguran-

ça alimentar e a melhor forma de 
conservar esse alimento durante o 

expediente. Pensando nisso,  a Folha 

Fecomércio entrevistou Thaysa 
Oliveira, bacharel em Nutrição, com 
especialização em Nutrição Clínica, 
e instrutora do Senac Alagoas, para 
tirar dúvidas sobre a saúde atrelada à 
alimentação.

A especialista falou sobre os ali-
mentos mais apropriados para cada 
idade e sobre o que deve ser evitado 
na hora de montar a marmita, a fim 
de prevenir a contaminação e a per-
da de nutrientes. Confira!

Folha Fecomércio - Hoje em dia, o 
cuidado com a saúde está voltando a 
fazer parte da rotina dos trabalha-
dores, por causa disso a marmita ca-
seira também voltou ao ambiente de 
trabalho. Qual o formato mais apro-
priado para levar a marmita, tendo 
em mente o acondicionamento dos 
alimentos?

Thaysa Oliveira - A embalagem da 
marmita é fator primordial para o 
acondicionamento dos alimentos. A 
bolsa térmica é a mais indicada para 
garantir a conservação dos mesmos, 
onde as bolsas de gelo retornáveis 
auxiliam na manutenção da tempe-
ratura interna. Caso não possua a 
embalagem térmica, a embalagem de 
vidro é a ideal, por ser mais higiênica 
e ir diretamente ao forno convencio-
nal ou micro-ondas. O recipiente de 
aço inox é uma boa opção, mas não 
pode ser levado ao micro-ondas. 
Nesse caso, transfira a comida para 
um prato antes de aquecê-la. Evite a 
embalagem plástica, que contém 
Bisfenol A, uma substância nociva à 
saúde que é liberada quando aque-
cida.

Folha Fecomércio – Nesse caso, a 
segurança alimentar também deve 
ser lembrada, quais cuidados devem 

ser feitos para que não haja contami-
nação para os alimentos?

Thaysa Oliveira – Inicialmente, 
acomode os utensílios dentro de 
uma bolsa térmica - abaixo de 10ºC e 
por, no máximo, 2 horas. A aplicação 
do álcool a 70º na marmita com o 
objetivo de sanitização se faz extre-
mamente necessário antes do por-
cionamento das preparações. 
Atente-se, sobretudo, aos crus, que 
não devem ser colocados no mesmo 
recipiente que os cozidos. Os ali-
mentos quentes devem ficar sepa-
rados dos frios, por isso, prefira os 
recipientes que contêm divisórias ou 
leve a salada à parte. Alimentos fri-
tos, que levam molhos ou ovos, 
devem ser evitados, pois têm maior 
probabilidade de estragar e podem 
contaminar o resto da comida. Ao 
chegar ao trabalho, coloque os 
recipientes na geladeira. Se não for 
possível, mantenha-os dentro de um 
isopor ou de uma sacola térmica com 

gelo. Na hora de esquentar, passe a 
refeição para um prato de vidro caso 
for utilizar micro-ondas, ou, se for no 
fogão, esquente utilizando uma pa-
nela.

Folha Fecomércio - E em relação à 
perda nutricional, quais os cuidados 
para evitar esse inconveniente?

Thaysa Oliveira - Para facilitar o 
transporte e aumentar o valor nutri-
cional da refeição, junte legumes e 
verduras como cenoura ou espinafre 
ao preparar o arroz. Primeira dica 
para a preparação de salada é sepa-
rar as folhas e legumes, pois consu-
mimos esses alimentos crus, e, 
quando ocorrer o aquecimento das 
preparações posteriormente na 
marmita, alguns nutrientes podem 
se perder com esse aquecimento. A 
segunda dica é preparar a salada com 
legumes e verduras resistentes que 
não murcham facilmente, como 
repolho, acelga, brócolis e couve-

Alimentação e saúde
Confira dicas sobre o que levar em sua marmita e qual a melhor forma de conservar 

seu almoço, tendo em mente o cuidado com a contaminação alimentar

Thaysa Oliveira também deu dicas do que levar na marmita



Entrevista

flor. Não se esqueça de levar o 
tempero à parte! Na escolha dos pra-
tos, opte por receitas que não sofram 
alteração de sabor ou consistência, 
mesmo se não forem consumidas 
imediatamente, excelentes opções 
são o bife acebolado e o frango gre-
lhado.

Folha Fecomércio - Pensando agora 
em uma jornada de 8h diárias de 
trabalho, quais os alimentos que não 
devem ficar de fora da marmita e 
quais os alimentos que devem ser 
evitados no almoço?

Thaysa Oliveira - A marmita deve 
conter todos os grupos de alimentos, 
no caso da proteína é bom sempre 
optar por preparações grelhadas, 
assadas e cozidas. Uma boa dica é 
colocar legumes cozidos nas prepa-
rações das carnes. Arroz integral é 
sempre uma ótima escolha para 
adicionar na marmita. Evite os ali-
mentos perecíveis, como peixes, 
frutos do mar e molhos à base de 
leite.  Muito cuidado com molhos e 
caldos, esses estragam facilmente. 
Caso for utilizá-los, sempre os 
separe em outra marmita, mantendo 
a temperatura correta. Molhos pre-
parados com leite, nunca devem ser 
utilizados nessa finalidade, como os 
molhos brancos. Evite frituras, 
porque elas não ficam boas quando 
reaquecidas.

Folha Fecomércio - Como essa re-
lação comida/trabalho ajuda na 
produtividade e na saúde dos cola-
boradores?

Thaysa Oliveira - A boa alimentação 
se faz necessária para qualquer co-
laborador independente da função 
desempenhada. A diferença é que 
cada função vai exigir uma maior ou 
menor ingestão de nutrientes e 
calorias. Alimentação saudável 
contribui para uma melhor qualidade 
de vida do colaborador.  Na rotina de 
trabalho, a escolha certa da alimen-
tação é fundamental para garantir o 
consumo de alimentos que geram 
energia de maneira eficiente, mas 

sem causar indisposição, fadiga, 
estresse e ansiedade. 

Folha Fecomércio - A idade de cada 
um deve ser levada em consideração 
na hora de preparar o menu da 
marmita? Em que sentido?

Thaysa Oliveira - Sim. Pois cada 
indivíduo possui uma necessidade 
energética diferenciada. E não é 
diferente com a faixa etária. Para 
montar uma marmita saudável é 
necessário elaborar da seguinte 
forma: 2 tipos de saladas (crua ou 
cozida) + 1 proteína animal + 1 
carboidrato (arroz, macarrão) + 1 
leguminosa (feijão, lentilha, grão de 
bico, ervilha).

Folha Fecomércio – Então você po-
deria dar dicas de almoço para as di-
ferentes idades?

Thaysa Oliveira – Claro! Para ho-
mens abaixo de 30 anos é recomen-
dado salada (alface, rúcula, agrião, 
cenoura, pepino e palmito) + macar-
rão integral + purê de mandioca + 
feijão preto + frango xadrez. Para ho-
mens acima de 30 anos: salada 
cozida (batata inglesa, cenoura) + 
arroz integral + feijão caseiro + couve 
refogada + bife acebolado. Já para as 
mulheres abaixo dos 30 anos o mais 
apropriado é salada (alface, rúcula, 
tomate, pepino, palmito) + cenoura 
no vapor + arroz integral + lentilha + 1 
peito de frango grelhado. E para mu-
lheres acima dos 30 anos: salada 
(alface, rúcula e cenoura ralada) + 
chuchu no vapor + 1 porção de batata 
sauté ou purê de legumes + 1 porção 
de arroz integral sete cereais + grão 
de bico cozido + 1 pedaço de filé de 
peixe assado no forno. Para quem 
não tem muito tempo e precisa fazer 
a comida para toda a família, reco-
menda-se cubos de carnes e frangos 
misturados com legumes, arroz in-
tegral e sanduíche: pão integral, 
queijo cremoso, rosbife, alface, 
rúcula e erva-doce picada.

Gostou do assunto? O Senac 
está com matrículas abertas para o 

curso Técnico em Nutrição e Dieté-
tica, com aulas realizadas na Unidade 
Poço, no período da manhã. O curso 
tem como objetivo formar o profis-
sional que acompanha e orienta as 
atividades de controle de qualidade 
higiênico-sanitárias no processo de 
produção dos alimentos, e que tam-
bém orienta os procedimentos culi-
nários de preparo de alimentos, 
coordenando a execução das ativi-
dades de porcionamento, transporte 
e distribuição de refeições. Para mais 
informações: (82) 2122-7858 ou 
comunicacao@al.senac.br.

Nutricionista e instrutora do Senac Alagoas

Thaysa Oliveira
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A
Fecomércio reuniu, no dia 19 de 
março, a diretoria e os colabora-
dores para a 2ª etapa do Pla-

nejamento Estratégico da entidade. O 
encontro, que teve uma programação 
focada na definição de metas e ações, foi 
organizado pelos multiplicadores do 
Sistema de Excelência em Gestão 
Sindical (SEGS) em Alagoas, Yara Freire e 
Vagner Cavalcante.  Além do corpo téc-
nico e administrativo da Federação, o 
evento contou com a participação dos 
diretores regionais do Sesc e do Senac 
Alagoas, respectivamente, Willys 
Albuquerque e Telma Ribeiro, e de 
colaboradores dos sindicatos filiados.

Trabalhando o tema “Os desafios 
da representação”, Cristiano Costa, 
assessor de Gestão das Representações 
(AGR) da Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC), falou sobre o cresci-
mento da representação na sociedade 
civil organizada e a responsabilidade das 
lideranças envolvidas. “Estamos num 
momento de multiplicação das instân-
cias de representação. Hoje o Brasil está 
bem diferente de como era há 30 anos. 
Para se ter uma ideia, só de Conselhos 
Nacionais - um dos tipos de instância -,  
até 1989 existiam apenas cinco. Em 2009 
esse número era de 31 e, hoje, são 40 
conselhos e órgãos semelhantes”, afir-
mou.

O assessor explicou que as instân-
cias de representação existem para 
contribuir com a construção de políticas 
públicas, podendo interferir direta-
mente na sociedade; daí a importância 
de ter à frente dos assentos pessoas 

comprometidas e com o perfil adequa-
do, de forma que possa defender os 
interesses dos representados, bem 
como propor melhorias e pressionar a 
classe política. “Temos 1.700 senadores e 
deputados federais e estaduais, 60 mil 
vereadores e mais de 100 mil conselhei-
ros que podem discutir e trabalhar junto 
ao legislativo para defender seus repre-
sentados e propor melhorias”, asseverou 
Cristiano, acrescentando que o Sistema 
Confederativo do Comércio conta com 
1.400 pessoas atuando em Conselhos.

A definição de metas foi outra 
abordagem do planejamento. Coorde-
nada por Leonardo Fonseca, assessor da 
Gerência de Programas Externos (GPE) 
da CNC, a “Oficina para definição de 
metas do Planejamento Estratégico da 
Federação” apresentou o tema de forma 
interativa, favorecendo a compreensão 
dos indicadores e metas da entidade. De 
acordo com Leonardo, essa nova etapa é 
importante para “alinhar de maneira de-

mocrática a visão de futuro e o plane-
jamento tem esse papel de fazer todos 
trilharem juntos. Esse modelo que 
utilizamos na Fecomércio AL tem como 
diferencial não criar cenários, mas 
trabalhar com os já existentes, faci-
litando o processo. O próximo passo se-
rá aprovar as metas e executá-las”, 
avaliou, considerando como positivo o 
engajamento das lideranças e dos cola-
boradores.

Ao final do encontro, o presidente 
da Federação, Wilton Malta, agradeceu a 
participação de todos e ressaltou a bus-
ca contínua por melhorias. “Esse treina-
mento nos demonstra que superamos 
algumas dificuldades, mas que ainda 
temos necessidades a aprimorar. E isso 
cabe a cada um de nós, gestores e cola-
boradores. Enquanto Federação, acre-
dito que caminhamos rumo a melhorar 
nossos passos e, dessa forma, espera-
mos ver os resultados surgirem”, afir-
mou.

Reestruturando ações

www.fecomercio-al.com.br

Desafios da representação e a definição de metas foram os destaques da 

segunda etapa do Planejamento Estratégico da Fecomércio

Dinâmicas favoreceram a integração dos grupos e o alinhamento das ações
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O
presidente da Fecomércio AL, 
Wilton Malta, e lideranças do 
setor produtivo deram as 

boas-vindas ao secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e Turis-
mo (Sedetur), Helder Lima, em almoço 
realizado na Federação da Indústria do 
Estado de Alagoas (Fiea), no dia 8 de 
março.

O tributarista assumiu a pasta 
durante solenidade realizada no dia 
anterior (7/03), e chegou com a missão 
de intensificar o desenvolvimento eco-
nômico de Alagoas. “Mais do que nunca 
o desenvolvimento do nosso Estado, 
diante do atual cenário econômico 
nacional, reclama uma interface cada 
vez maior com a questão fiscal e 
fazendária. Cumpro o papel aqui de um 
meio de aprofundamento da inter-
secção havida entre o desenvolvimento 
econômico e o turismo, em face da si-
tuação tributária do país”, disse em seu 
discurso de posse.

O almoço aproximou o secretário 
e o setor produtivo, visando dar conti-
nuidade aos trabalhos que já vinham 
sendo realizados pela Sedetur, mas 
também a novos projetos que garantam 
a manutenção das empresas já insta-
ladas no Estado e atraiam mais inves-
timentos, fomentando a economia.

Helder é doutorando em Direito 

Tributário pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul e especia-
lista em Direito do Estado. Atuava como 
secretário-adjunto da Fazenda desde 
janeiro de 2015, tendo participado na 
vanguarda da modernização da política 
de incentivos de Alagoas, com a refor-
mulação do Programa de Desenvolvi-
mento Integrado do Estado (Prodesin).

Representação política
Setor produtivo almoça com novo secretário de Desenvolvimento Econômico. 

Helder Lima assumiu a pasta com a missão de intensificar a economia

No dia 21 de março, o presidente da 
Fecomércio, Wilton Malta, recebeu a vi-
sita do secretário de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), 
Christian Teixeira. Em pauta, o convite 
para uma possível parceria entre o 
poder público e o Sistema Fecomércio a 
fim de fomentar os setores do comércio 
e de serviços na área central de Maceió.

Para Malta, a aproximação do go-
verno com o setor do comércio é impor-
tante para criar uma sinergia na busca 
de novos investimentos. "Trabalhar de 
forma articulada é o melhor caminho 
para disseminar ações que beneficiem a 
sociedade", disse o presidente.

Ao procurar o gestor, o secretário 
afirmou que o desenvolvimento pensado 
pelo atual governo engloba uma plurali-
dade de setores, indo além do segmento 
público. "Precisamos estabelecer pontes 

com toda a cadeia produtiva, para fo-
mentar a geração de novos negócios e o 
fortalecimento dos empreendimentos 

existentes em Alagoas, priorizando sem-
pre o desenvolvimento econômico do 
Estado", destacou Teixeira.

Seplag busca Fecomércio para firmar parceria a fim de fomentar os setores 

do comércio e de serviços na área central de Maceió

Encontro teve clima descontraído. Setor espera sequência das ações do governo

Planejamento busca aproximação com a Federação visando futura parceria



10  MARÇO 2016

www.fecomercio-al.com.br

m comemoração ao Dia In-

E ternacional da Mulher (8 de 
Março), o Sindilojas Palmeira 

dos Índios foi parceiro da Secretaria 
Municipal de Saúde e do Instituto Gil 
Cabeleireira na promoção de uma 
série de ações para as mulheres que 
compareceram ao Centro de Espe-
cialidades de Palmeira dos Índios 
(CEPI), das 9h às 14h. 

Iniciando com um café da ma-
nhã, as usuárias receberam brindes, 
realizaram exames como citologia e 
mamografia, participaram do 'circui-
to da mulher' composto por ginásti-
ca laboral com danças, além de 
desfrutarem de cuidados com a be-
leza, como manicure, corte de cabe-
lo, escova e hidratação, entre outras 
atividades. Ao todo foram cerca de 
200 beneficiárias.

A comemoração contou com a 
participação do presidente do Sindi-
lojas, Gilton Lima; do secretário de 
saúde, Glifson Magalhães; persona-
lidades e empresários do município.

ROSAS
Também no Dia Internacional 

da Mulher, a equipe do Sindilojas Pal-
meira levou um pouco de cor e per-
fume aos corredores e enfermarias 
do Hospital Santa Rita. “Entregamos 
botões de rosas às mulheres que 
estavam em momento triste com 
seus familiares e às colaboradoras do 
Hospital Santa Rita. Víamos a alegria 
que elas sentiam ao receber essa 
singela homenagem e ao serem pa-
rabenizadas por esse dia em um local 
que elas não esperavam”, comemora 
Lima.

Homenagem

à mulher

No dia 8 de março, 

Sindilojas Palmeira e 

Prefeitura realizam 

ações de saúde e bem 

estar. Sindicato ainda 

distribuiu rosas no 

Hospital Santa Rita
Usuárias do Centro de Especialidades foram recepcionadas com um café da manhã

Programação incluiu distribuição de brindes, cuidados com a beleza e entrega de rosas a internas de um hospital local
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s colaboradores de todos os 

O sindicatos filiados à Federa-
ção do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado de Ala-
goas (Fecomércio AL) estiveram reu-
nidos no dia 10 de março para a 
abertura do Ciclo Segs 2016 – Siste-
ma de Excelência em Gestão Sindi-
cal. A programação foi conduzida 
pelos multiplicadores do programa 
em Alagoas, Yara Freire e Vagner Ca-
valcanti.

As atividades no período da 
manhã abordaram os indicadores, a 
agenda e os métodos de trabalho 
para 2016, a exemplo de videoconfe-
rências, visitas técnicas e treina-
mentos presenciais. Segundo Yara, 
dentre os indicadores prioritários do 
Segs estão representação, associati-
vismo, autossustentação e arrecada-
ção compulsória. 

No período da tarde houve uma 
videoconferência sobre “Os seis ei-
xos de atuação”, com o assessor da 
Gerência de Programa Externos 
(GPE) da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), Leonardo Fonseca. Os 
eixos em questão são: representação 
sindical; atuação legislativa; repre-

sentação; comunicação; atuação 
gerencial e produtos e serviços. 

Para Yara, a expectativa do Segs 
para os sindicatos alagoanos é supe-
ração. “Esperamos que os nossos 
sindicatos desenvolvam, cada vez 
mais, ações que possam agregar 
conhecimentos aos seus represen-
tados com resultados positivos e a 
execução do planejamento estraté-
gico”, observou a multiplicadora.

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

DIÁLOGO - Em nota sobre o momento 
político e econômico que o País está 
atravessando, a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) mani-
festou a firme convicção de que as 
atuais adversidades só poderão ser 
superadas com a preservação da 
capacidade de diálogo responsável e 
lúcido dos diversos atores envolvidos, 
entre eles o empresariado.

RESPEITO - Para a CNC, é fundamen-
tal que, quaisquer que sejam as 
posições a serem assumidas, elas es-
tejam respaldadas no respeito irres-
trito aos ritos constitucionais, aos 
princípios democráticos e às ga-
rantias do Estado de Direito, mesmo 
que contemplem mudanças na 
estrutura do governo.

MANIFESTO - A OAB Alagoas aderiu à 
campanha Agora Chega de Carga “
Tributária , liderada pela OAB Nacio-”
nal, e entre as entidades alagoanas que 
apoiam a iniciativa está a Fecomércio. 
O movimento é encabeçado por 
entidades ligadas à defesa da 
sociedade por uma política pública 
que devolva ao contribuinte serviços 
compatíveis com as altas cargas 
tributárias.

NOVO POSTO - A Fecomércio conta 
com um novo posto de atendimento de 
Certificado Digital. Uma parceria com 
o Sindilojas União dos Palmares 
possibilitou que, desde o início de 
março, a entidade passasse a ofertar o 
serviço de emissão e validação desta 
ferramenta digital no município de 
União dos Palmares. Para saber mais 
sobre os tipos de certificado, acesse o 
site fecomercio-al.com.br/certisign/. 
Informações: (82) 3281-1851.

ENCONTRO - O gerente da Fecomércio, 
Gracindo Alcântara, participou do 
Encontro Comercial Rede CNC e 
Certisign, entre os dias 16 e 18 de março, 
em São Paulo. Na oportunidade foram 
discutidas novas ações e produtos a 
serem implementados na Federação, 
entre eles o ponto móvel e Mobile ID, 
uma versão do certificado digital para 
uso via aparelho celular.

FOLHA FECOMÉRCIO  11

Excelência em gestão
Colaboradores dos sindicatos conhecem as 

prioridades para o Ciclo Segs 2016

Encontro abordou a agenda e os métodos de trabalho para o novo ciclo

Yara destaca os indicadores prioritários
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s 69 anos de história do Sesc 

O Alagoas é traduzido pelas 
inúmeras ações realizadas nas 

áreas de Educação, Saúde, Cultura, La-
zer e Assistência. Alguns dos projetos 
são mais conhecidos do grande público, 
a exemplo do Programa Mesa Brasil. As 
atividades promovidas pelo Sesc é um 
convite a viver melhor nos pilares abra-
çados pela entidade. 

O Sesc nasce em um período de 
transição. Após a vitória dos aliados na 2ª 
Guerra Mundial e a queda do Estado 
Novo de Getúlio Vargas, em 1945, os 
empresários brasileiros participam da 
democratização do país. Desenvolvia-se 
a industrialização e a urbanização, 
multiplicavam-se os movimentos sindi-
cais pela garantia dos direitos trabalhis-
tas. A nova constituição conferia o 
direito de voto a todos os brasileiros e 
brasileiras maiores de 18 anos.

Entre 1947 e 1949, O Sesc instala 
suas primeiras unidades executivas em 
diversos estados brasileiros, que ao 
longo dos anos se transformam em 
Departamentos Regionais. Entre eles: 
Alagoas, Amazonas, Ceará, Rio Grande 
do Norte e Paraná.

No dia 10 de março de 1948, na Pra-
ça Montepio dos Artistas, no Centro de 
Maceió, reuniram-se os empresários 
Vicente Gerbase, presidente da Federa-

ção do Comércio do Estado de Alagoas; 
Sebastião Marinho Muniz Falcão, repre-
sentante do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio; Carlos Ramires 
Basto, Edson dos Santos Bernardes, 
Antônio Gerbase Filho, Argeu de Souza 
Pimentel e Agenor Ferreira Prazeres e 
realizaram a primeira reunião do Con-
selho Regional do Sesc em Alagoas, 
quando ocorreu a posse de Vicente 
Gerbase na presidência do Conselho e 
de Carlos Ramires Basto na direção do 
Departamento Regional do Sesc Ala-
goas.

Para o presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD, Wil-
ton Malta, a atuação do Sistema colabo-
ra, sobremaneira, com a sociedade. 
Especificamente sobre o Sesc, Malta 
destaca que a entidade contribui para 
suprir serviços importantes como 
atendimento odontológico, nutricional 
e trabalhos em educação em saúde que 
englobam vários projetos. No período 
de 2005 a 2015, a Educação em Saúde 
realizou 1.624.239 atendimentos. “O 
Sesc realiza um trabalho de excelência 
não apenas em Alagoas, mas em todo 
País. Temos um alinhamento com o 
Departamento Nacional que permite 
uma padronização nos serviços e uma 
qualidade aos serviços realizados”, 
observou.

Para o diretor Regional do Sesc, 
Willys Albuquerque, a entidade vem 
incansavelmente buscando avançar 
mantendo o mesmo padrão de quali-
dade. Para isso, vem apostando em 
uma gestão que prioriza o planeja-
mento estratégico. “Uma das nossas 
metas é aumentar os nossos atendi-
mentos e proporcionar bem estar a 
um maior número de pessoas man-
tendo o mesmo padrão de atendi-
mento”, afirmou.

O Sesc Alagoas está presente em 
Maceió e em três outras cidades 
alagoanas. Na capital, são quatro unida-
des: Poço, Guaxuma, Centro e Jaraguá, 
além do Banco de Alimentos do progra-
ma Mesa Brasil e das unidades móveis 
BiblioSesc e Saúde da Mulher. No in-
terior, o Sesc está presente em Arapi-
raca, Palmeira dos Índios e Teotônio 
Vilela, com unidades do Centro Educa-
cional Sesc Ler, além das unidades mó-
veis de odontologia, o OdontoSesc, e de 
biblioteca, o BibioSesc.

A unidade Sesc de Arapiraca, se-
gunda maior cidade de Alagoas, foi 
inaugurada no dia 27 de novembro de 
2009, no bairro Santa Edwiges. A 
unidade dispõe de banco de alimentos 
do Mesa Brasil Sesc, que atende insti-
tuições sociais locais e de cidades vi-
zinhas.

www.sescalagoas.com.br

Aniversário do Sesc
Com representação em todos os estados e no DF, o Sesc prima pela qualidade 

nos atendimentos aos comerciários e à sociedade em geral

Atuação do Sesc promove, há 69 anos, ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência Social
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O
Dia da Mulher, comemorado 
no dia 8 de março, foi marcado 
por uma ampla programação 

elaborada pelo Sesc Alagoas que resul-
tou em cerca de 10 mil atendimentos. As 
ações aconteceram nas Unidades do 
Sesc Poço, Guaxuma e Arapiraca, Cal-
çadão do Comércio de Maceió e Ara-
piraca, Shopping Pátio Maceió e em 
algumas escolas públicas e empresas do 
comércio. 

Em Maceió, a Coordenação de 
Saúde do Sesc, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde, a Secre-
taria Estadual da Mulher e Direitos 
Humanos, o Sindicato Patronal de 
Estética, Salões de Beleza e Empresas 
Similares do Estado de Alagoas (Sindi-
beleza) e a marca de cosméticos Mary 
Kay garantiram as ações. Aconteceram 
intervenções educativas durante todos 
os finais de semana na Unidade Sesc 
Guaxuma, com foco na saúde da mulher, 
além da palestra “Dez passos para a 
alimentação saudável”, que abordou o 
consumo com foco na prevenção de 
doenças a partir da ingestão de alimen-
tos saudáveis.

Cerca de 230 pessoas foram 
atendidas no Comércio de Maceió, no 
dia 8, na programação que contemplou 
orientações coletivas em saúde, ve-
rificação de pressão, orientação nu-
tricional e Índice de Massa Corporal 
(IMC), corte de cabelo, prevenção à 
DST/Aids.

Nos dias 7 e 8, as ações se concen-
traram no Shopping Pátio Maceió que 
registrou 200 atendimentos relaciona-
dos a orientações coletivas em saúde, 
prevenção à DST/Aids e verificação de 
pressão. 

Houve ação educativa sobre saúde 
e embelezamento para 35 idosas, no 
Sesc Poço, no dia 9. Na mesma data e 
local, houve uma palestra sobre “Pre-
venção do câncer de colo do útero e de 
mama” que contou com um público de 
100 pessoas. Outra ação foi orientações 
sobre beleza e bem estar para 100 pes-
soas. 

Já no dia 12, aconteceu o Encontro 

de Mulheres, na Unidade Sesc Guaxu-
ma, com 100 participantes. E no dia 28, 
houve o seminário sobre saúde, violên-
cia e protagonismo social das mulheres, 
em parceria com a Secretaria Estadual 
da Mulher e dos Direitos Humanos, na 
Esmal. 

As atividades alusivas ao Dia da 
Mulher aconteceram também em Ara-
piraca, com a colaboração das coorde-
nações de Saúde e Esporte e Recreação 
do Sesc e o apoio do Sebrae e da Secre-
taria Municipal de Saúde. As orientações 
coletivas sobre saúde da mulher ocor-
reram durante os finais de semana, na 
Unidade Sesc Arapiraca. No dia 8, houve 
verificação de pressão, IMC, glicemia e 
prevenção à DST/Aids para cerca de 
200 pessoas, no Comércio de Arapiraca.

Segundo a coordenadora de 
Saúde do Sesc, Janaína Valença, a enti-
dade aproveita a data para apresentar 
estratégias que sensibilizem o público 
para questões relacionadas à saúde, 
qualidade de vida, fatores de risco, entre 
outros. 

A Coordenação de Saúde, em 
parceria com o Programa de Assistência 
ao Empregado (PAE) do Sesc Alagoas, 

realizou ações exclusivas para as cola-
boradoras, no dia 10, com atividade edu-
cativa por meio da exibição de um vídeo 
seguido de discussão, realização de ofi-
cina de beleza e bingo educativo. O mo-
mento reuniu 50 colaboradoras e foi 
prestigiado pelo diretor Regional do 
Sesc, Willys Albuquerque.

Celebração especial
Durante as comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, o foco 

do Sesc foram ações relacionadas à saúde, qualidade de vida e beleza 

A programação geral explorou temas relacionados à saúde e dicas de beleza

Cortes de cabelo atraíram o público
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cenário de crise econômica 

O não interferiu no preenchi-
mento das vagas das excur-

sões oferecidas pelo Sesc. Centenas de 
pessoas se planejaram e estão de malas 
prontas para pegar a estrada. Até julho, 
não há mais vagas nas excursões. E as 
inscrições para as viagens que aconte-
cerão de agosto a dezembro já estão 
abertas.

Este ano, o Sesc realizou as ex-
cursões de Carnaval Cultural, em Be-
zerros e Olinda (PE), entre os dias 6 a 10 
de fevereiro de 2016, e para Fazenda 
Betânia (PE), entre os dias 12 e 13 de 
março.

Quatro das excursões da progra-
mação 2016 estão com as vagas pre-
enchidas para os seguintes destinos: 

Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), no período 
de 21 a 24 de abril; Paulo Afonso (BA), com 
Cânions do São Francisco, de 26 a 29 de 
maio; Garanhuns com São João em Arco 
Verde (PE), de 24 a 26 de junho e João 
Pessoa com Areia (PB), no período de 7 a 
11 de julho. 

De acordo com o coordenador 
de Turismo Social do Sesc, Apoliná-
rio Dionísio da Silva Júnior, as vagas 
foram preenchidas rapidamente, 
inclusive o sucesso está garantido 
até julho. “Procuramos adequar os 
destinos mais próximos com viagens 
de curta ou média duração e, talvez, 
essa estratégia tenha atraído o co-
merciário”, explicou. As inscrições a 
fim de preencher as vagas das via-
gens que acontecerão no segundo 

semestre foram abertas desde o dia 
15 de março.

SEGUNDO SEMESTRE
Confira quais excursões estão 

com inscrições abertas: Foz do Rio 
São Francisco - AL (Piaçabuçu), no dia 
20 de agosto; Bezerros com Serra 
Negra - PE, de 27 a 28 de agosto; 
Balneário Águas de São Bento - AL, em 
9 de setembro; Chapada Diamantina - 
BA, de 15 a 18 de setembro; Fazenda 
Maresia (Coruripe) - AL, no dia 12 de 
outubro; Garanhuns com Saloá e 
Toritama - PE, de 28 a 30 de outubro; 
Itaparica com Salvador cultural - BA, 
de 12 a 15 de novembro; e Triunfo e 
Garanhuns (Luzes do Natal) - PE, de 8 
a 11 de dezembro.

Turismo

Social 2016

www.sescalagoas.com.br

Os comerciários 

dispõem de vários 

destinos. Os valores 

das excursões são 

acessíveis e o 

pagamento facilitado

Os registros do grupo começam antes mesmo de pegar a estrada rumo à diversão

A 6ª edição da Mostra Sesc de Ar-
tesanato, na Unidade Sesc Guaxuma, 
aconteceu de 25 a 28 de fevereiro e apre-
sentou uma variedade de artesanato aos 
visitantes. Palha de ouricuri, luminárias 
em PVC, patchwork, bolsas e bonecas de 
tecido, bordados, crochê, rendas teneri-
fe e filé, brinquedos de madeira, entalhe 
em madeira, chinelos com pedrarias, 
colares e máscaras de coqueiro são 
alguns dos itens expostos. A edição tam-
bém contou com apresentações cultu-
rais. 

Entre os destaques está o grupo de 
mulheres do Projeto Sesc “Conversando 
Sobre Saúde”, que comercializou peças 
da exposição “Tesouros Bordados”, com 
a abordagem de revitalização da cultura 
e das memórias das integrantes do gru-
po. 

A maioria dos expositores é do Li-
toral Norte de Maceió e compreende 
os bairros de Jacarecica à Ipioca. Este 
ano, municípios do Estado tiveram in-
teresse em participar da Mostra, a 
exemplo de Porto de Pedras, que parti-

cipou por meio da Associação de Ari-
bama.

Cerca de 350 peças foram comer-
cializadas. “Nosso maior objetivo com a 
Mostra não é comercial, mas sim, pro-
mover um intercâmbio cultural entre 
comunidade local, turistas e artesãos. 
Não por acaso, solicitamos que todos os 
envolvidos produzam suas peças in loco, 
para que o público possa identificar o 
artista”, explicou o coordenador de 
Turismo Social do Sesc, Apolinário Dio-
nísio da Silva Júnior.

Mostra Sesc expõe variedade do artesanato alagoano e promove intercâmbio 

entre a comunidade. O evento contou ainda com apresentações culturais 



Projeto Sesc Ler atua em 

O Alagoas desde 2003 em 
duas frentes, a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e o Projeto Ha-
bilidades de Estudo (PHE). Por ano, 
são atendidos 400 alunos do PHE e 
275 da EJA. O Sesc Ler transforma a 
realidade de centenas de pessoas 
nos municípios de Arapiraca, Pal-
meira dos Índios e Teotônio Vilela, 
onde estão instaladas as unidades do 
projeto. 

A EJA é direcionada para pes-
soas acima de 16 anos, que não 
tenham frequentado a escola em 
idade própria. O PHE é para crianças, 
entre 6 a 11 anos, regularmente 
matriculadas nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental (1º a 5º ano), da 
rede pública ou privada.

Os interessados em participar 
do projeto devem procurar as Uni-

dades de Palmeira dos Índios, Teo-
tônio Vilela e Arapiraca portando 
carteira de identidade, CPF, com-
provante de escolaridade e residên-
cia, foto 3x4, certidão de nascimento 
e um responsável legal. A participa-
ção no projeto é gratuita e o aluno 
tem direito a material didático, lan-
che e fardamento.

Os centros educacionais se ca-
racterizam por realizar um trabalho 
de excelência didático pedagógica, 
integrando os objetivos curriculares 
às exigências socioculturais. “A es-
sência do projeto é diminuir os índi-
ces de analfabetismo, por meio da 
criação de centros educacionais de 
caráter interdisciplinar e educativo, 
que consiste na combinação de ativi-
dades de alfabetização com ações 
integradas que o Sesc oferece nas 
áreas de Cultura, Saúde, Lazer, Es-

porte e Assistência”, explicou a 
orientadora pedagógica do Projeto 
Sesc Ler, Celma Gomes.

O Projeto Habilidades de Estu-
do consiste em criar condições para 
que a criança desenvolva hábitos, 
atitudes de cidadania e habilidades 
para aprimorar a capacidade de ler, 
interpretar, para poder opinar, criti-
car, interagir e dizer o que precisa e 
sente. O PHE tem como finalidade 
orientar na realização das tarefas es-
colares trazidas da escola formal no 
horário oposto.

Em relação à estrutura, as uni-
dades instaladas nos municípios de 
Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teo-
tônio Vilela dispõem de salas de aula, 
sala multieventos, sala de leitura, co-
zinha, refeitório, campo de futebol 
de areia, quadra coberta e adminis-
tração.
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Sesc Ler
Educação de Jovens e Adultos e o PHE transformam a realidade de centenas 

de pessoas com a alfabetização e a construção do senso crítico
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tecnologia mudou a forma de 

A comunicação entre as pessoas 
e as empresas. Pedir comida, 

chamar um táxi ou pagar uma conta 
depende agora de um clique e, por trás 
dele, de centenas de pessoas para criar 
códigos e soluções, e fazê-los funcio-
nar. Dados da Associação Brasileira de 
Empresas de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação apontam que, no 
Brasil, o mercado de TI emprega 1,3 
milhão de pessoas e 50 mil postos de 
trabalho aguardam um profissional 
qualificado.

Sempre atenta às exigências do 
mercado e comprometida em oferecer 
o melhor da educação profissional aos 
seus alunos, o Senac investiu em estru-
tura, equipamentos e na moderniza-
ção de seus ambientes e passa a ofertar 

os cursos de Informática em um Posto 
Avançado especializado em cursos da 
área, localizado na avenida Comenda-
dor Francisco Amorim Leão, 240, no 
bairro do Pinheiro, na mesma rua do 
Shopping Farol.

O novo ambiente apresenta la-
boratórios com infraestrutura de rede 
lógica de alta velocidade, além de pro-
jetores interativos e computadores de 
alto desempenho de marcas conheci-
das, como DELL e APPLE. O portfólio 
também traz novidades, como os 
títulos: Formação Adobe CC Vídeo: 
Premiere Pro e After Effects, Dba Oracle 
12c, Desenhista de Produtos Gráficos 
Web, Wireframe e Prototipagem – 
Arquitetura Web, Introdução a Web-
design e Programação para dispositivos 
Móveis, programação prevista para 

iniciar em maio.
“Com uma escola especializada 

no ensino de Informática, consegui-
mos acompanhar, de forma mais 
efetiva, a evolução das ferramentas e 
tecnologias”, destaca David Sant'Anna, 
gerente do Senac Alagoas responsável 
pelos cursos de Informática. “Ao traba-
lharmos em um ambiente projetado 
para a capacitação e o aperfeiçoamen-
to de profissionais para atuar na área, 
proporcionamos aos nossos alunos a 
excelência no aprendizado”, comple-
menta ele, ao lembrar que, além do 
investimento em estrutura física, os 
instrutores da escola participam, 
anualmente, de capacitações e in-
tercâmbios a fim de se atualizar às 
constantes inovações, seguindo as 
tendências desse mercado.

Em novo ambiente
Posto Avançado de Informática do Senac, no Pinheiro, oferece aos alunos 

rede lógica de alta velocidade, novos cursos e laboratórios modernos

Posto Avançado de Informática é um centro autorizado da Adobe e Autodesk e possui a certificação Microsoft It Academy



O Posto Avançado de Informática 
do Senac é um centro autorizado da 
Adobe e Autodesk e possui a certifica-
ção Microsoft It Academy, o que cre-
dencia a escola a também promover 
treinamentos que ajudam desenvolve-
dores, profissionais de TI, profissio-
nais de banco de dados e estudantes a 
aprender sobre a mais moderna 
tecnologia, desenvolver suas habili-
dades e progredir em suas carreiras. “O 
mercado de trabalho é dinâmico e 
apresenta-se em constante evolução. 
Enquanto escola de educação pro-
fissional, temos o dever de acom-
panhar as mudanças a fim de melhor 
preparar os nossos alunos para os 
desafios da vida profissional”, reforça a 
Diretora Regional do Senac Alagoas, 
Telma Ribeiro.
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Mercado de TI: 50 mil postos de trabalho aguardam um profissional qualificado

no novo endereço, apresentam-se cen-
tralizados, facilitando o atendimento e a 
execução dos serviços. No mesmo am-
biente, está sendo estruturado um espa-
ço empresarial, um ambiente exclusivo 
voltado para o atendimento corporativo 
e a construção das melhores soluções 
educacionais para instituições públicas 

e privadas.
A mudança de endereço amplia, 

ainda, o número de salas para a oferta de 
cursos de Educação Profissional na Uni-
dade Poço do Senac Alagoas, que passa a 
ser considerada uma referência como 
Centro de Formação Profissional no es-
tado.

Administração 

Regional do Senac 

Alagoas também 

ganha novo endereço

O bairro do Pinheiro – que, junto 
com o bairro do Farol, é considerado o 
grande centro de negócios de Maceió – 
também é o novo endereço da sede 
administrativa do Senac Alagoas. A 
localização privilegia o acesso de 
empresas, fornecedores e clientes aos 
setores administrativos da escola que, 
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Inovação e capacitação
Senac inicia aulas do curso de Barbeiro. Ofertado pela primeira vez através da 

instituição em Alagoas, o curso proporciona nova roupagem à profissão

B
uscando atender às deman-
das do mercado de trabalho 
com inovação e ensino de alta 

qualidade, o Senac ofertou, pela 
primeira vez no estado de Alagoas, o 
curso de Barbeiro. Com o sucesso 
refletido no número de matrículas, 
as aulas do curso começaram no dia 7 
de março, respondendo às expecta-
tivas dos 26 alunos.

“Sempre achei a profissão inte-
ressante, mesmo quando era só um 
cliente queria ter a barbearia como 
um hobby. Hoje em dia penso além 
disso, ser capacitado como barbeiro 
é uma oportunidade de profissiona-
lização e de uma carreira com re-
conhecimento. Após receber meu 
certificado já penso em abrir minha 
própria barbearia”, disse o aluno José 
Alberto Siqueira, 36.

Com o objetivo de desenvolver 
técnicas referentes aos fundamen-
tos da Beleza masculina, o barbeiro 
formado pelo Senac terá domínio 
técnico-científico, visão crítica, ati-
tude empreendedora, sustentável e 
colaborativa, além de aprender ro-
tinas de trabalho em salões de beleza 
e barbearias, processos químicos de 

transformação e tratamento capilar 
e técnicas de corte de barba e cabelo. 

“Minha esposa me influenciou 
muito na escolha dessa profissão, as-
sim como meus amigos de Portugal e 
colegas que já trabalham na área. Tudo 
isso me motivou e me deixou com 
expectativas sobre o aprendizado que 
o Senac me proporcionará através 
desse curso” falou Marcelo Guilha, 34.

Para o instrutor do curso, Jail-
ton Pereira, “há uma nova roupagem e 
cultura em relação à profissão de 
Barbeiro. E é essa nova forma de 
apresentação que aquece o mercado e 
cria novas oportunidades para aque-
les que trabalham na área. Com o 
incremento do design, do estilo e da 
tecnologia em relação à colorimetria e 
ao alisamento, a profissão se renova e 
o Senac investe nisso e oferece a 
capacitação, transformando vontade 
em oportunidade”, explicou.

A gerente interina da Unidade 
Poço do Senac Alagoas, Eliene Sarafim, 
complementa: “A iniciativa de ofertar 
esse curso surgiu através do Plano 
Diretor de Beleza do núcleo Nordeste, 
onde se trabalha o portfólio de cursos e 
vi a necessidade do mercado em formar 

e atualizar o profissional Barbeiro. 
Antigamente, essa profissão era restrita 
ao cuidado com a barba, mas, com essa 
nova ideologia, há também o cuidado 
com o cabelo, incluindo técnicas 
modernas de coloração para abranger 
tudo o que os clientes buscam”, concluiu.

Alunos do curso posam para a foto com instrumentos de trabalho à mão

Alunos aprendem técnicas e cuidados
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EXCURSÃO CARNAVAL CULTURAL

De 06 a 09/02, o Turismo Social do 
Sesc realizou uma excursão para as 
cidades de Bezerros e Olinda/PE, 
uma festa de tradições.

VALENTINE´S DAY NO SENAC

O clima de romance tomou conta 
da Unidade de Idiomas do Senac 
durante o mês de fevereiro em 
comemoração ao Valentine's Day.

LIQUIDA GERAL ALAGOAS

O presidente da CDL Maceió visi-
tou a diretoria da Fecomércio vi-
sando captar o apoio da entidade 
para o Liquida Geral Alagoas.

BIBLIOSESC

A Unidade Móvel do Bibliosesc 
percorre diariamente diversos 
bairros de Maceió. No dia 18/02, 
esteve no bairro de Fernão Velho.
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TÉCNICO EM SECRETARIADO

Alunos da nova turma do curso 
Técnico em Secretariado do Senac 
posam para a foto durante aula 
inaugural, na Unidade Poço.

RENALEGIS

O assessor legislativo da CNC, Fe-
lipe Oliveira, realizou a 3ª etapa de 
implantação do Sistema Renalegis 
na Fecomércio AL.

PROJETO QUINTAS NO POÇO

A última quinta-feira do mês é 
espaço para música. Dia 25/02, o 
Quintas no Poço recebeu Carla 
Araújo interpretando Roberta Sá.

CIDADÃ HONORÁRIA

O presidente Wilton Malta presti-
giou a entrega do Título de Cidadã 
Honorária de Maceió à magistrada 
do Trabalho, Carolina Bertrand.
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Na década de 80, vivemos momentos de 

instabilidade econômica. E para superar a chamada 

“crise econômica”, contamos com o incremento da 

qualificação profissional. Na década de 90, 

conhecemos e entendemos os processos de globali-

zação a partir das atividades capitalistas e o avanço 

da competitividade, o que nos levou ao alinhamento 

das políticas de Recursos Humanos. Às práticas 

organizacionais, foi incorporado o conceito de 

competência, fato que fortalece o gerenciamento de 

pessoas e agrega valor significativo à gestão do 

trabalho.

No início do século 21, percebemos novas 

perspectivas no campo econômico e tecnológico, e 

investimentos mais arrojados na educação. 

Presenciamos o aumento dos Institutos Federais e, 

em 2008, a publicação do Decreto 6633 que consoli-

da o Programa Senac de Gratuidade, alavancando a 

formação profissional para pessoas de baixa renda, 

ampliando, assim, o acesso à qualificação profissio-

nal, o que garante mais chances de empregabilidade 

e melhoria de vida. 
Mais uma vez, estamos passando por um 

momento de transformação pautada nas questões de 

cunho ético-moral que evoluem para uma crise 

econômica e política. E, de novo, a formação profissi-

onal é apontada como o meio mais eficaz para 

enfrentar momentos de instabilidade e, na contra-

mão dos indicadores, garantir novos recursos e 

ferramentas para criar novas oportunidades. 

O Senac apresenta em seu portifólio cursos 

presenciais e programações na modalidade 

Educação a Distância para que a população que 

busca garantir a permanência em seus postos de 

trabalho possam realizar aperfeiçoamentos em sua 

área de atuação, ou mesmo, buscar uma nova área de 

formação a fim de alcançar uma recolocação e um 

reposicionamento no mundo do trabalho.  Para 

tanto, o enfrentamento neste momento será focado 

no desenvolvimento de competências, sejam elas 

relacionais, inter-relacionais, intrapessoais, técnicas 

e/ou específicas, como: mediação de conflitos e 

atitude proativa.
Se o destino do problema é a solução, em 

tempos de crise, o melhor caminho é a formação 

profissional de qualidade que garanta o desenvolvi-

mento de competências em consonância com as 

exigências das cadeias produtivas.

Artigo

Em tempos de crise, invista na sua

formação

E, de novo, a formação profissional é apontada como o 

meio mais eficaz para enfrentar momentos de instabili-

dade e, na contramão dos indicadores, garantir novos 

recursos e ferramentas para criar novas oportunidades.

“

Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho,

Coordenador da Rede EAD Senac Alagoas

e Assessor de Educação Profissional – Senac Alagoas

Sandro Soares Diniz



CERTIFICADO DIGITAL É NA FECOMÉRCIO

ADQUIRA JÁ O SEU 

CERTIFICADO E GARANTA 

MAIS AGILIDADE

E SEGURANÇA EM SUAS

TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS

MACEIÓ

FECOMÉRCIO AL
Segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

82 3336-4463/3026-7200

JUCEAL 
Segunda à quinta, das 8h às 14h

82 9 9945-0035

OAB-AL
Sexta, das 8h às 14h

82 9 9945-0035/2121-3244

SEBRAE
Segunda e quarta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

82 9 9965-0078

INTERIOR

SINDILOJAS ARAPIRACA
Segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

82 3521-1569

SINDILOJAS PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

82 3421-2106

SINDILOJAS PENEDO
Segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

82 3551-2610

SINDILOJAS UNIÃO DOS PALMARES
Segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

82 3281-1851

PORTO CALVO
Segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

82 99626-5432

POSTOS DE ATENDIMENTO

Confira nossos certificados a preços acessíveis

em fecomercio-al.com.br/certisign




