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Presidente do Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Em defesa dos nossos

A
 economia sinaliza melhoras, 

mas  até  chegar  a  esse 

momento, foram muitas as 

incertezas que fizeram com que o 

mercado recuasse tanto no surgi-

mento de novas empresas, como no 

fechamento de outras. 

Não precisaríamos de dados oficiais 

para perceber esse cenário, sendo 

suficiente andar pelas ruas para 

comprovar essa realidade. Porém, 

um indicador nos chamou atenção: o 

número de recuperações judiciais 

deferidas entre 2015 e 2016 foi o 

maior desde que a lei específica 

entrou em vigor, em 2005; demons-

trando a relevância do assunto, o 

qual abordamos na entrevista desta 

edição e o convidamos à leitura.

Juntamente às alternativas legais, é 

preciso pensar soluções de estímulo. 

Por isso, continuamos firmes junto 

ao Governo do Estado no sentido de 

encontrar meios de promover a 

concorrência leal ao regulamentar as 

feiras itinerantes. Desde o início 

desse ano, estreitamos diálogos com 

a Fazenda e o trabalho começa a 

apresentar resultados: foi proposta 

uma minuta a  uma Instrução 

Normativa da Sefaz a qual, sendo 

aprovada, evitará que estas feiras 

ocorram de forma irregular, contri-

buindo positivamente para nossa 

economia.

Outra iniciativa é o pleito de anteci-

pação do décimo terceiro salário dos 

servidores estaduais. A ideia é 

estimular as vendas no final de ano. 

Também solicitamos o parcelamento 

do ICMS das vendas de novembro e 

dezembro. Entendemos que esse 

período é oneroso ao empresário, 

que têm suas folhas de pagamento 

duplicadas.  Estamos confiantes de 

que a o governo estará sensível ao 

pleito. 

E para auxiliar ainda mais os empre-

sários, iniciaremos neste mês a 

Caravana Fecomércio. A proposta é 

interiorizar nossas ações aos levar 

aos municípios palestras e orienta-

ções gratuitamente. Participe!
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Entrevista

Benefício Legal
A economia sinaliza melhora, mas até chegar a esse momento, o cenário foi 

desafiador para as empresas e colocou à prova a Recuperação Judicial

N
os últimos meses, empresas 

fecharam e empreendedores 

se retraíram diante de uma 

instabilidade econômica agravada por 

uma crise política. Aos poucos, os 

indicadores começam a melhorar e 

sinalizam novas perspectivas às 

empresas sobreviveram à crise. Mas, 

para algumas delas, essa sobrevivência 

responde pelo nome de Recuperação 

Judicial. 
Desde 2005, quando surgiu a Lei 

11.101, este instituto legal nunca havia 

sido tão requerido. De acordo com 

Indicador Serasa Experian de Falências 

e Recuperações, de janeiro a julho deste 

ano foram 1.098 pedidos de recuperações 

judiciais; 75,1% a mais do que o 

registrado no mesmo período em 2015. 

E quando se compara o intervalo de um 

ano (jul/15 a jul/16), o número de 

recuperações judiciais subiu 147%. Estes 

percentuais demonstram a importância 

deste benefício legal. Para falar sobre o 

assunto, convidamos o advogado 

Cleantho Rizzo, sócio do Escritório 

Jurídico Almeida, Braga, Delduque, 

Fonseca, Pinheiro e Rizzo Advogados 

Associados. Com experiência em 

Direito Empresarial, Rizzo foi membro 

da Comissão de Juristas do Senado 

Federal para elaboração do anteprojeto 

do novo Código Comercial. 

O que é a recuperação judicial?
É, na verdade, um benefício dado 

ao empresário que diante de uma 

situação de crise, percebendo ser viável 

a sua atividade empresarial, pode contar 

com uma série de instrumentos que 

possibilitam a reestruturação da sua 

atividade. 

E como o empresário pode dar entrada 

nesse processo?
Existem requisitos básicos. O 

empresário que tem atividade 

constituída e regular por mais de dois 

anos, que não foi beneficiado pelo 

instituto da recuperação nos últimos 

cinco anos, que não teve falência 

decretada ou teve sócio administrador 

ou controlador condenado pela prática 

de crime falimentar tem direito ao 

acesso à recuperação judicial. Como a 

empresa cumpre uma função social 

relevante - pois paga tributo, gera 

renda, emprego e movimenta a 

economia - e sendo viável a atividade, a 

recuperação existe para preservá-la. 

Quando a empresa cumpre esses 

requisitos, o juiz defere o processamento. 

O devedor empresário vai apresentar 

um plano de recuperação judicial que 

deve levar em conta os motivos que 

causaram a crise e prever soluções. Esse 

plano deve ser apresentado num prazo 

que a lei estabelece e haverá uma 

deliberação dos credores sobre ele. 

Então o plano de recuperação pode ser 

aceito ou rejeitado pelos credores?
Sim. A rejeição do plano implica na 

decretação da falência. Recuperação e 

falência trilham caminhos completamente 

opostos. A recuperação está relacionada 

à reestruturação e continuidade da 

atividade; a falência, não. Falência é uma 

forma de extinção, parte da premissa de 

inatividade. Agora se uma empresa é 

viável, o interesse da sociedade é que ela 

continue a produzir, a gerar emprego e 

renda; daí o interesse do Estado, por 

intermédio da recuperação judicial, em 

tornar isso possível. 

Cleantho Rizzo explica requisitos que credenciam as empresas à recuperação
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Nesse processo, sendo aprovado o 

plano, tem uma junta de fiscalização? 
Uma vez deferido, é um processo 

judicial. O juiz nomeia um administrador 

judicial, que é o fiscal da recuperação 

judicial e tem inúmeras funções, como 

gerenciar as contas da empresa, 

observar o funcionamento dela e dar 

informações aos credores. É um 

processo público e o acesso à 

informação é mais amplo possível. E o 

que é importante ficar claro é que 

durante a recuperação as atividades 

de gestão da empresa não mudam. O 

administrador judicial não substitui o 

administrador ou gestor de empresa.

Já que é um processo judicial e 

sabendo da morosidade da Justiça, 

tem algum trâmite diferente?
Os prazos são definidos em lei de 

maneira que, se cumpridos, da etapa 

inicial até a realização da assembleia 

não devem exceder 180 dias. Em algumas 

circunstâncias, em razão da complexidade 

da matéria e dos inúmeros interesses em 

jogo, são muitos credores e muitas 

impugnações, divergências e incidentes 

surgem, fazendo com que esses prazos 

sejam mais longos, mas nada que 

prejudique o andamento do processo.

Tem um percentual, em Alagoas ou no 

Brasil, das empresas que entraram em 

recuperação judicial e conseguiram de 

fato contornar a crise?
Existe um dado, mas que eu tenho 

muito receio e vou explicar o porquê, de 

que grande parte das empresas que 

entram em recuperação judicial não sai 

dela, sendo a recuperação convolada 

em falência. 

Seria só um retardamento da falência, 

então?
O receio é por esse motivo, porque 

uma recuperação judicial estruturada, 

estudada e séria, quando consegue 

identificar os reais motivos da crise e 

dispor de meios efetivos, esse índice 

deve ser uma coisa espetacular. Eu, por 

exemplo, tenho oito recuperações 

judiciais e nunca tive falência decretada. 

Tenho uma pessoa que trabalha comigo 

com outras 42 sem qualquer falência 

decretada. Por isso que o êxito de uma 

recuperação judicial passa pela 

identificação dos reais motivos da crise. 

E é um instrumento muito valioso, 

sobretudo num momento de crise. Para 

se ter ideia, os dados do Serasa, quando 

a gente compara julho de 2015 com julho 

de 2016, o número de recuperações 

judiciais deferidas subiu 147%. A lei é de 

2005 e esta é a primeira grande crise 

que enfrentamos. É um momento ímpar 

para que essa legislação – recente – 

possa ser testada. E, se for o caso, 

eventuais mudanças e atualizações 

serem propostas futuramente.

Quais os benefícios para as empresas 

que entram em recuperação? 
Inúmeros. Lembrando que a 

empresa está em situação de crise 

financeira, econômica, patrimonial e, na 

maior parte das vezes, todas elas juntas. 

Então, quando o pedido de recuperação 

é deferido, ele é suficiente para 

suspender todas as ações de execução 

contra o devedor, bastando informar 

aos órgãos jurisdicionais onde 

tramitam. Existem algumas exceções 

legais, como as ações que demandem 

quantia ilíquida, que até que seja aferido 

o valor não tem porque suspender. Esse 

é o primeiro efeito. O segundo é a 

desnecessidade de apresentação de 

certidões para o exercício de suas 

funções. Quanto ao crédito fiscal, ele 

não se submete aos efeitos da 

recuperação judicial, mas existe uma lei 

federal que dá ao crédito fiscal federal 

um parcelamento especial que não 

exige a entrada de 20%. É sem dúvida 

um benefício muito atrativo, mas para o 

empresário em crise e cuja atividade é 

viável.

E quem atesta essa viabilidade?
Profissionais da advocacia, 

contadores, economistas. Aqui a gente 

costuma atuar com uma esquipe 

multidisciplinar porque eu tenho a 

plena convicção de que o instrumento 

jurídico, por si só, não permite a 

reestruturação da atividade. 

Cleantho Rizzo

sócio do Escritório Jurídico Almeida, Braga, Delduque, Fonseca, 

Pinheiro e Rizzo Advogados Associados
7
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E mpresários e representantes 

da Secretaria de Estado da 

Fazenda (Sefaz) participaram, 

no dia 19, da reunião do Fórum 

Permanente “A Sefaz e a sociedade”. A 

pauta foi sobre a regulamentação das 

feiras itinerantes, uma reinvindicação 

da Fecomércio AL, que defende que as 

feiras irregulares prejudicam os 

empresários e a economia do Estado.

O secretário George Santoro 

apresentou uma minuta da Instrução 

Normativa (IN) da Sefaz nº 28, que 

disciplina o pagamento de ICMS de 

feiras e exposições em Alagoas. Se 

aprovada, a IN trará pontos como o 

condicionamento de requerimento 

formal até 60 dias antes do evento e a 

obrigatoriedade da certidão negativa 

de débitos da empresa ou pessoa física 

promotora.

A IN também exigirá a relação das 

pessoas jurídicas que participarão da 

feira como comerciantes; a cópia 

autenticada do CNPJ; a cópia autenti-

cada do CPF das pessoas físicas 

responsáveis pela empresa promotora 

do evento; o comprovante de autoriza-

ção para realização de eventos 

expedidos pela Polícia Militar ou 

contrato com empresa de segurança 

privada; e o comprovante de plano de 

destinação de resíduos aprovado pelo 

órgão municipal  competente, 

a co m p a n h a d o  d e  d o c u m e nt o 

comprobatório de sua viabilidade e 

realização.

A comprovação da reserva do 

espaço também será exigida. Pela 

minuta apresentada, o organizador 

deverá ter um atestado das instalações 

físicas, elétricas e hidrossanitárias, o 

qual deverá ser fornecido por um 

engenheiro civil. 

Outras exigências serão: Alvará 

de Prevenção e Proteção contra 

Incêndios expedido pelo Corpo de 

Bombeiros Militar para o prédio onde 

será realizada a feira; projeto de 

prevenção especial para o evento 

devidamente aprovado; Alvará 

Sanitário; croqui do local com a 

denominação da localização e 

disposição dos estandes com a reserva 

de espaço gratuito ao Programa de 

Defesa do Consumidor (Procon) e à 

Sefaz. 

LEGALIDADE

A minuta teve como referência 

decretos de outros estados, a exemplo 

de São Paulo e Minas Gerais. Para 

Santoro, a sistemática foi resolvida 

sem ferir a legalidade e de forma a 

permitir a atuação do fisco. “Espera-

mos uma série de questões para que o 

organizador do evento apresente ao 

fisco, mas nada além do que já é exigido 

pelo país afora”, afirmou. 

De acordo com o secretário, seria 

uma instrução normativa apenas da 

Fazenda. “Se não tiver a apresentação 

[dos documentos exigidos], a fiscaliza-

ção pode autuar impedindo a realiza-

ção da feira. Todo fisco do país tem um 

nível maior ou menor de exigências; 

não estaríamos exigindo nada que 

outros já não exijam”, observou, 

complementando que “se não tiver 

dentro da normalidade, chamaremos a 

polícia para fechar”.

O presidente da Fecomércio, 

Wilton Malta, ressaltou a inciativa. 

“Buscamos o apoio da Sefaz para a 

regulamentação do assunto e a pasta 

sempre demonstrou interesse em 

conciliar o pleito do segmento com sua 

atuação fiscalizatória. Se estas feiras já 

causavam prejuízos ao comércio e à 

arrecadação do Estado em tempos de 

economia crescente, imagine no atual 

momento. Precisamos de iniciativas 

que promovam a concorrência leal e 

estimulem o comércio; essa é uma 

delas”, disse.

Participaram da reunião repre-

sentantes do Sebrae, Associação 

Comercial, CDL, Fiea, Acadeal, Receita 

Federal, ASA, Sindilojas União dos 

Palmares, Sincadeal e Sirecom.

Feiras Itinerantes

www.fecomercio-al.com.br

Após a Fecomércio mobilizar setor e governo sobre prejuízos ao comércio e 

ao fisco, Sefaz propõe minuta para regulamentar esses eventos

Sefaz e entidades debateram com governo formas de coibir feiras irregulares
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 presidente da Fecomércio 

O AL, em ofício encaminhado 
ao secretário de Estado da 

Fazenda, George Santoro, solicitou a 
antecipação do pagamento do 13º 
salário dos servidores públicos 
estaduais para o início de dezembro. 
Protocolado no dia 23 de setembro, o 
documento  sol ic i ta ,  a inda ,  o 
parcelamento do ICMS das vendas no 
período de novembro e dezembro.

Assim como o pedido feito em 
2015, a iniciativa visa contribuir para 
u m  m e l h o r  d e s e m p e n h o  d a s 
empresas varejistas, estimulando as 
vendas no final de ano. De acordo 
com o presidente da entidade, Wilton 

Malta, esse é um período oneroso aos 
empresários, que têm suas folhas de 
pagamento duplicadas.

“Os meses de novembro e 
dezembro duplicam as obrigações 
dos empresários, que cumprindo a 
legislação trabalhista, pagam o 13º de 
seus colaboradores. Além disso, a 
maior parte das vendas é realizada de 
forma parcelada em cartões de 
crédito ou crediário, o que acaba 
repercutindo nas receitas e despesas 
que o lojista assumirá”, pondera Malta.

A entidade ainda está aguardando 
o posicionamento da Sefaz, mas 
confia que o governo do Estado estará 
sensível ao pleito.

ICMS
O  pedido  formulado  pe la 

Fecomércio solicita que o recolhimento 
do ICMS devido pelas vendas de 
novembro e dezembro seja realizado 
até março de 2017. Na prática, trata-se 
de uma postergação do prazo de 
vencimento. A medida abrangeria os 
contr ibu intes  cu j a  at i v idade 
econômica estejam enquadradas no 
comércio varejista e atacadista. 
Atualmente, em Alagoas, existem 
104.395 empresas de comércio ativas, 
o que representa 65% das empresas 
formalizadas e que serão diretamente 
beneficiadas pela medida.

PLEITO AO GOVERNO

Assessoria e gerência da Fecomércio AL fazem visita técnica à Fecomércio 

PR. Encontro estimulou o compartilhamento de conhecimentos

A
s  assessoras  técnica  e 
legislativa, Isabel Vasconcelos 
e Cláudia Pessôa, e a gerente 

administrativa da Fecomércio AL, 
Yara Freire, realizam uma visita 
técnica à Fecomércio PR. Nos dias 13 
e 14 de outubro, a equipe alagoana 
conheceu os ambientes institucionais 
da federação anfitriã.

O encontro teve como objetivo 
compart i lhar  conhecimentos 
referentes às ações desenvolvidas 
em diferentes eixos visando à 
aplicação futura nas respectivas 
unidades. Arrecadação da Guia Sindical, 
Representatividade, Representação, 
Produtos e Serviços ofertados pela 
Fecomércio PR e o Sistema Renalegis 
fizeram parte dos temas discutidos, 
além das visitas às unidades do 
Sistema Fecomércio PR, ao Sindilojas 
Curitiba e ao Sinca Paraná.

A comitiva alagoana também 
conheceu o trabalho desenvolvido pela 
‘Câmara da mulher empreendedora e 
gestora de negócios’, um órgão 
executivo coordenado pela Fecomércio 
PR e que foi criado para apoiar e 
defender os interesses econômicos, 

bem como fomentar as empresas do 
comércio de bens, serviços e turismo 
das mulheres do Paraná.

“Conhecemos o processo da 

Renalegis e o forte trabalho junto à 

bancada na Câmara Federal. Outro 

destaque foi a Câmara da mulher, que 

tem como objetivo agregar mulheres 

empreendedoras e desenvolver nelas 

o espírito do associativismo e o 

aprimoramento profissional  e 

pessoal. É um trabalho desenvolve 

capacidades e fortalece essas 

mulheres  no  desempenho  de 

atividades importantes para a 

economia”, explicou Yara Freire. A 

ideia é instituir na federação alagoana 

uma câmara similiar.

Equipe alagoana conheceu as ações desenvolvidas pela Fecomércio PR
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www.fecomercio-al.com.br

isponibilizar orientação e 

D capacitação ao empresário 
dos segmentos de comér-

cio,  serviços e turismo numa 
abordagem diferenciada e adequa-
da às necessidades da empresa e de 
seus colaboradores é um dos 
objetivos da Caravana Fecomércio, 
ideal izada pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL). O projeto conta 
com a parceria  das unidades 
regionais do Sesc e do Senac, além 
dos Sindilojas Arapiraca, Palmeira 
dos Índios, Penedo e União dos 
Palmares. 

A primeira cidade a ser visitada 
será Arapiraca,  no dia  26 de 
outubro, na Praça Bom Conselho. 
No dia 27, será a vez de Palmeira dos 
Índios, na Praça da Independência. 
Em novembro, a Caravana estará 
em Penedo (Praça 12 de Abril) e em 
União dos Palmares (Praça Padre 
Cícero), respectivamente nos dias 11 
e 22. Em todos esses municípios, as 
atividades acontecerão das 14h às 
18h,  ofertando um Balcão de 
Atendimento com orientação 
empresarial e palestras gratuitas 
para os empresários. À noite, às 
20h, a programação contará com 
uma palestra magna. A Caravana 
Fecomércio também vai oferecer 
serviços gratuitos para a população 
em geral.

Para o presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD e 
do Sindilojas Arapiraca, Wilton 
M a l t a ,  o  p r o j e t o  r e a fi r m a  o 
compromisso de ampliar as ações 
com foco no desenvolvimento 
econômico ao interiorizar a atuação 
do Sistema. “O fato de não termos 
sindicatos em todos os municípios 
não nos limita. Seja por meios 
próprios ou via parcerias, sempre 
buscamos expandir nossa atuação 
de forma a possibilitar que nossas 
ações cheguem aos municípios 
alagoanos”, enfatiza Malta, acres-
centando que, em 2017, a Caravana 

Fecomércio estará em Delmiro 
Gouveia, Maragogi, São Miguel dos 
Campos, Santana do Ipanema, 
Colônia de Leopoldina, Porto Calvo 
e Teotônio Vilela.

Programação
No Balcão de Atendimento, das 

14h às 18h, os empresários terão 
acesso aos profissionais do Senac e 
da Fecomércio que irão proporcio-
nar orientação empresarial, infor-
mar sobre a importância de realizar 
pesquisa de mercado como ferra-
menta para conhecer seu cliente e 
sobre a certificação digital, além de 
esclarecer acerca da contribuição 
sindical. O empresário receberá, 
ainda, dicas de como conquistar 
crédito para sua empresa.

As  pa lestras  terão temas 
variados com o objetivo central de 
contribuir com informações que 
facilitem a rotina dos empresários. 
Às 15h, será proferida a palestra o 
“Sonho de ser empresário”. Na 
sequênc ia ,  às  15h40,  o  tema 
abordado será “Saúde, qualidade de 
vida e benef ícios da ginástica 
laboral”. Às 16h20, “Fluxo de caixa: a 
melhor ferramenta para organizar 
minha empresa”. O tema “Gestão 
visual de vitrine: a porta de entrada 
da sua loja” será apresentado às 17h. 
Já “Como conquistar crédito para 
minha empresa” será a palestra das 
17h40. A palestra magna acontecerá 
às 20h, com o tema “Como aumen-
tar as vendas da sua empresa no 
Natal”.

A Caravana Fecomércio também 
oferecerá serviços gratuitos para a 
população em geral. O Senac estará 
com corte de cabelo, maquiagem, 
penteado e design de sobrancelhas, 
enquanto o Sesc trabalhará ações 
recreativas, esportivas e de orienta-
ções coletivas em Saúde; Oficina de 
aproveitamento integral de alimentos 
(Mesa Brasil); Boca inflável - Saúde 
bucal; Unidade Móvel de Biblioteca 
(BIBLIOSESC) e serviço de emissão de 
Carteira do Comerciário. 

Interiorização
Focada no empresário, Caravana Fecomércio 

levará palestras e serviços gratuitos a municípios

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

PROPOSTA
O prefeito eleito de Delmiro Gouveia, 
Padre Eraldo (PCdoB), e o deputado 
estadual Ronaldo Medeiros (PMDB) 
visitaram, no dia 18, o presidente da 
Fecomércio, Wilton Malta, e a diretora 
Regional do Senac, Telma Ribeiro, em 
busca de parcerias. A proposta do futuro 
gestor é unir comércio, indústria, 
agricultura e turismo em busca do 
desenvolvimento de Delmiro. A 
presidente do Sindilojas Penedo, Ana 
Luiza Soares, e o presidente do 
Sindilojas União, Adeildo Sotero, 
participaram do encontro.

REPÚDIO
Em nota, a Fecomércio repudiou as 
ações criminosas que provocaram 
incêndios em três ônibus da viação Real 
Alagoas nos dias 14 e 15 de outubro. A 
entidade defende que essas ações 
ameaçam a integridade e a vida dos 
usuários, além de gerarem prejuízos à 
economia, impedindo o trabalhador de 
chegar ao seu local de trabalho e 
onerando os custos do empresário. A 
Federação espera que os órgãos 
responsáveis reforcem a segurança no 
transporte coletivo de Maceió, bem 
como punam os autores dos ataques.

TREINAMENTO
A Fecomércio promoveu, no final de 
setembro, o treinamento Vôo do 
Conhecimento com colaboradores dos 
sindicatos filiados e agentes de registro 
da certificação digital da entidade. O 
encontro abordou temas relacionados à 
gestão sindical e, na abertura, o 
presidente Wilton Malta falou da 
importância dos colaboradores nesse 
processo, sendo o elo entre a diretoria e 
os representados. 

INTERAÇÃO
Ministrado pela consultora Rosângela 
Pedrosa, o encontro debateu os 
desafios e oportunidades do papel do 
Sindicato na economia do Estado, 
bem como abordou o atendimento ao 
cliente com foco na qualidade e no 
planejamento. Entre os desafios 
apontados pelos colaboradores está a 
dificuldade de dissociar a imagem do 
sindicato patronal do laboral.



O
 Sindicato dos Representantes 

Comerciais  de Alagoas 

(Sirecom) promoveu uma 

confraternização para comemorar o 

Dia Pan-Americano do Representante 

Comercial, 1º de outubro, com o apoio 

da Fecomércio, do Sesc e do Senac. A 

feijoada aconteceu na Unidade Sesc 

Guaxuma. Em Alagoas, são mais de 5 

mil representantes comerciais. 

O anfitrião do evento, o presidente 

do Sirecom, Arthur Guillou, recebeu o 

presidente da Fecomércio, Wilton 

Malta, o diretor Regional do Sesc, Willys 

Albuquerque, e a diretora Regional do 

Senac, Telma Ribeiro. Além de integran-

tes da diretoria do Sirecom, Manoel 

Baia, e de outros sindicatos, a exemplo 

do Sincofarma e do Sincadeal, repre-

sentado pelo presidente Valdomiro 

Feitosa.

Em paralelo à confraternização ao 

Dia Pan-Americano do Representante 

Comercial, o Sirecom conciliou uma 

campanha social ao solicitar de cada 

convidado um brinquedo em comemo-

ração ao Dia das Crianças. As doações 

foram destinadas para as crianças 

participantes do projeto Jogando e 

Aprendendo a Viver, do Sesc.  

Arthur Guillou falou que a 

solicitação dos presentes não é uma 

ação pontual do Sirecom para o Dia das 

Crianças, lembrando que a entidade 

realiza ações sociais durante todo o ano. 

O presidente do Sirecom citou a 

necessidade dos representantes serem 

mais atuantes junto ao sindicato. O 

pedido foi reforçado pelo diretor 

Manoel Baia. 

Guillou deu as boas vindas, 

parabenizou pelo Dia Pan-Americano 

do Representante Comercial e destacou 

o parceria da Fecomércio, do Sesc e do 

Senac nas ações encabeçadas pelo 

Sirecom. Willys Albuquerque também 

parabenizou pela data e afirmou que o 

dia também era de festa para o Sesc 

Guaxuma. “Essa unidade completa hoje 

[1º de outubro] 33 anos de atividade. 

Para nós, é uma felicidade tê-los aqui 

abrilhantando o nosso dia”, ressaltou.

UNIÃO 

O representante comercial 

Alberto Montenegro afirmou que 

encontra abertura, cada vez mais, 

atuando na área de material de 

construção. Segundo ele, com a crise, 

houve uma queda nos negócios entre 

50% a 60%, mas assegurou que o setor 

já está reagindo. “Atuo na área do 

comércio há 50 anos e essa foi a pior 

crise que já vi”, comentou.

Para ele, a união da categoria é 

importante para fortalecer o segmento 

e o Sirecom cumpre esse papel.  “Por 

isso é importante que a categoria se 

aproxime da entidade”, afirmou. 

Durante a comemoração, o 

Sirecom fez o sorteio de vários brindes, 

sendo alguns doados pela própria 

categoria. A feijoada contou com 

música ao vivo da Banda Pimenta Sollo. 

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

Dia Pan-Americano 

Para comemorar a 

data, Sirecom recebeu 

os representantes 

comerciais e suas 

famílias

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS

Dia das Crianças - O Sindilojas Penedo 
realizou um passeio gratuito ao 
balneário Sesc Guaxuma com os seus 
associados, colaboradores e familiares, 
em 12 de outubro, em comemoração ao 
Dia das Crianças. Segundo a presidente 
do Sindilojas, Ana Luiza Soares, o 
passeio proporcionou um dia de lazer 
em família para as crianças com jogos e 
brincadeiras. 

Palestra - A importância da inovação 
para farmácias, com João Moreira, foi 
tema da palestra gratuita promovida 
pelo Sincofarma, no dia 7 de outubro, na 
Faculdade Pitágoras. Os benefícios das 
especializações nos negócios, as 
diversidades de produtos e serviços, as 
reformas na gestão e os conhecimentos 
das leis inerentes foram alguns pontos 
abordados.

Auditório - A inauguração do auditório 
do Sincadeal está prevista para o final de 
novembro. Os planos do presidente do 
Sindicato, Valdomiro Feitosa, é 
promover a entrega do novo espaço na 
confraternização anual que reúne 
associados e parceiros. O auditório será 
locado para reuniões e eventos e 
contribuirá para a sustentabilidade da 
entidade.

NOTAS DE RODAPÉ
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Sorteios de brindes fizeram parte da programação festiva



12  OUTUBRO 2016

www.sescalagoas.com.br

eiliane, com um ano e meio 

Kapenas, demonstrou habilidades 

para pintar, enquanto João 

Gabriel de 6 anos aproveitou o pula-

pula, escorregador, e comeu muita 

pipoca, e a Maria Letícia feliz por 

pintarem seu rosto e cabelo, e tudo 

isto foi possível por conta de uma 

iniciativa do Sesc e Senac com o apoio 

d o  S i n d i l o j a s  A r a p i r a c a  q u e 

comemorou o dia 12 de outubro, Dia 

da Criança, no Parque Ceci Cunha, na 

cidade de Arapiraca.

Foi montada uma mega estrutura 

na praça com palco, brinquedos 

infláveis, dentre outras oferecendo 

uma diversidade de atividades 

gratuitas, todas coordenadas por 

profissionais, garantindo o dia com 

muitas brincadeiras e risadas com os 

palhaços, mágico, apresentação de 

dança e circo, diversão no pula-pula, 

escorregador, pintura facial, jogos 

populares, xadrez, brindes, pipocas e 

até instruções sobre saúde bucal. A 

ação, que teve início às 15h da tarde e 

foi até às 20h, recebeu mais de cinco 

mil visitantes no espaço. Com tanta 

gente indo e vindo, não assustou a 

mãe da pequena keiliane, Keila 

Tamires, que prometeu comparecer 

no ano seguinte, “Acho bom porque 

nem todos os pais têm condições 

financeiras para comemorar e 

presentear seus filhos no dia de hoje, e 

esse projeto só vem para acrescentar”.

O Brincando no Parque fez as 

cr ianças  v ivenc iarem muitas 

diversões ao ar livre, interagir com o 

vizinho, deixar o celular e o tablet de 

lado, promovendo a qualidade de vida 

e também valores, “Costumo sempre 

falar em economia. Esta ação vem 

para oferecer um momento de 

alegria aos comerciários e público 

em geral. Temos que viver hoje para 

que possamos no amanhã, ter dias 

melhores com as nossas famílias, 

unidos sempre em busca de fórmulas 

para agradecer não só a Deus, mas 

tudo que nos é oferecido de forma 

que só venha a agregar valores para 

nossas famílias e benefícios para 

nossa saúde”, afirmou o Presidente 

do sistema Fecomércio/Sesc/Senac, 

Wilton Malta, pensamentos estes 

também de Daniele Érica, agente de 

saúde e mãe de João Gabriel, que 

concordou ao dizer “ Ações como 

estas, promovem lembranças nas 

vidas das crianças e oportunizam aos 

pais a chance de um dia com seus 

filhos”.

Dia da Criança foi comemorado com diversas atividades gratuitas promovidas 

pelo Sesc, no Parque Ceci Cunha, na cidade de Arapiraca

Alegria e solidariedade

Kailiane mostra suas habilidades pintando, acompanhada da mãe
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Viajar nas imaginações pelo 

mundo mágico da leitura também foi 

oferecido no dia das crianças com o 

BiblioSesc – Unidade móvel, que busca 

estimular o hábito de ler, pensar, 

questionar e criar. “Recebemos este ano 

mais de 150 crianças e jovens no 

BiblioSesc, e percebemos que a cada vez 

este número vem aumentando, porque 

as pessoas sabem que todo ano o Sesc 

promove esta ação, e quem veio ano 

passado, neste convidou um irmão, 

primo, amigo. E essas atitudes, muitas 

vezes, vem das próprias crianças que 

pedem aos pais para trazerem elas, 

porque já conhecem a biblioteca e 

gostam de estar aqui”, contou Helena 

Andrade, funcionária da Unidade 

Arapiraca.

O Brincando no Parque acontece 

desde 2012 na cidade de Arapiraca, “ Há 3 

anos compareço neste evento, trazendo 

meu filho Antoni, de 4 anos. Este ano ele 

não pode vir porque teve de viajar com o 

pai e por conta de eu ter que trabalhar  

até as 13h de hoje. Mas mesmo assim, 

não consegui deixar de vir e trouxe 

minhas sobrinhas Natalia Almeida, de 10 

anos, e Yasmin de 4, que estão amando, e 

é a primeira vez que elas vem”, segundo 

Nilvânia de Almeida Santos,  que conclui 

dizendo “ Oportunidade como esta, só 

temos uma vez no ano”. 

José Cirilo, servidor público, também 

estava feliz com as apresentações que 

assistiu no palco e muito satisfeito com o 

sorriso da filha, Maria Letícia, de 9 anos, 

com o rosto e o cabelo cheio de cor com 

as pinturas promovidas pela equipe do 

Senac. “A melhor coisa do mundo é ver o 

sorriso da minha filha, não tem coisa 

melhor, agradeço demais ao Sesc por 

tamanha solidariedade para com todas 

as famílias, que muitas delas não 

poderiam ter um dia alegre como este. 

Como tudo aqui é de graça, depois ainda 

vamos festejar numa pizzaria”, afirmou 

Cirilo.

Presidente da Fecomércio/Sesc/Senac, Wilton Malta distribuindo brindes para crianças

Palco montado para diversas apresentações de circo e dança
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Redução do analfabetismo
Ações do Sesc levam educação para mais de 8 mil pessoas no Estado 

de Alagoas

prendizagem em leitura, 

A interpretação, escrita e cálculo 

são instruções dadas por 

professores do Sesc aos alunos inscritos 

na EJA – Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Complementar, do projeto 

Sesc Ler que, além de oferecer apoio 

escolar a estudantes de rede pública e 

privada, visa promover a autonomia. 
Sendo um instrumento de 

transformação social e cidadania, o Sesc 

tem em sua vertente a educação, 

atuando em cinco eixos centrais: Saúde, 

Educação, Cultura, Lazer e Assistência. 

As atividades inseridas no Sesc Ler – 

Projeto  da área de Educação, 

funcionam em três municípios: Palmeira 

dos Índios, Teotônio Vilela e Arapiraca. A 

Educação Complementar está 

direcionada para crianças com faixa 

etária de 6 a 12 anos, é gratuita e 

disponibiliza material didático, lanche e 

fardamento. Dentre sua ação, também 

tem o PHE – Projeto Habilidades de 

Estudo: reforça os conhecimentos e 

amplia a educação adquirida nas 

escolas, no contra turno. Também 

consiste em criar condições para a 

criança desenvolver hábitos, atitudes de 

cidadania e habilidades para aprimorar a 

capacidade de ler, interpretar e assim 

opinar, criticar, interagir, despertando  a 

autonomia.
Tratando-se da atividade EJA, 

acima de 16 anos, é voltada para jovens e 

adultos, e não tenham frequentado a 

escola em idade própria. Seu objetivo é 

alfabetizar por meio de criação de 

centros educacionais junto a uma 

combinação de atividades de forma 

interdisciplinares, atuando no ensino 

aos anos iniciais do fundamental, no 

Estado de Alagoas. Segundo Joseline 

Peixoto – Coordenadora Estadual do 

Sesc Ler,  “Educação de Jovens e Adultos 

é de extrema importância para a 

formação de cidadãos, conscientes de 

seus valores e direitos, tal qual para a 

economia do País. Agregar educação 

significa agregar produtividade”. 
O Projeto existe há 13 anos e já 

atendeu mais de 8 mil alunos , 

caracterizando um trabalho de excelência 

didática pedagógica, integrando os 

objetivos curriculares as exigências 

sociocultural. Com suas inúmeras 

atividades educacionais, a instituição 

vem contribuindo para reduzir o índice 

de analfabetismo no Estado. Segundo os 

últimos resultados de pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), revelam que Alagoas 

reduziu o índice de analfabetismo em 

2013. Conforme o levantamento, 21,6% 

dos habitantes de 15 anos ou mais não 

sabe ler nem escrever no Estado.

Alunos do EJA – Educação de Jovens e Adultos 



Viva as bandas Filarmônicas 
Piranhas, Água Branca e Marechal Deodoro foram os três munícipios 

selecionados para o Sesc desenvolver Cursos de Música – Bandas Filarmônica
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randes habilidades sempre 

G são destaque nos cursos 
musicais que o Sesc realiza. O 

Projeto Cursos de Música já atendeu 
mais de 3 mil alunos, e já foi 
ferramenta de transformação e 
inspiração na vida de muitos artistas 
conhecidos como Rodrigo Avelino 
(cantor, compositor), Luiz Martins 
(regente, cantor e multinstrumentista), 
Ádila Becker (cantora popular) e Mari 
Costa (cantora com bacharelado pela 
UFAL) entre tantos outros. Mudanças 
essas presenciadas pelo Analista em 
Música, Júlio César, que faz parte do 
Sesc há dez anos,  “Bom, relativo a 
transformação social não consigo 
dimensionar pois posso ser pretensioso. 
É um impacto que deve ser avaliado 
junto a cada um deles. Entretanto, 
posso afirmar com toda certeza que 
nossa atividade promove uma 
abertura de possibilidades muito 
promissora para os alunos, pois, em 
nossa metodologia de ensino vamos 
além das questões técnicas  musicais. 
Desenvolvemos junto a eles atividades 

que estão relacionadas com mercado 
de trabalho e tentamos dar a melhor 
base possível de conhecimento e 
informação para que eles possam 
desenvolver o interesse pela arte e 
profissionalização musical por meio 
dos conservatórios e universidades 
brasileiras”. 

A iniciativa surgiu no ano de 1998 
com o conceito de oferecer o ensino 
para alunos iniciantes, mas também 
para pessoas, que muitas vezes, não 
tiveram qualquer contato com 
instrumentos musicais. Com essa 
essência sociocultural, em 2016 o 
Sesc resolveu ampliar o Projeto 
Cursos de Música – Bandas Filarmônica, 
atendendo os municípios de Piranha, 
Água Branca e Marechal Deodoro, onde 
pretende ensinar 241 alunos. “Sabemos, 
com muito orgulho, que o Sesc 
desenvolve um trabalho fundamental 
referencia l  em música ,  ass im 
resolvemos contribuir com as Bandas 
Filarmônicas que são instituições 
tradicionais e importantíssimas do 

ponto de vista artístico e social, pois são 
elas que mantém viva as atividades 
musicais locais, reunindo grupo de 
jovens que estão em vulnerabilidade, 
transmitindo conhecimento. Muitos 
músicos saem deste curso e vão para os 
palcos e até para as bandas militares das 
forças armadas. Todavia, essas 
instituições sofrem muito com a 
instabilidade financeira e o apoio dos 
órgãos públicos e privados, o que causa 
um sucateamento dos grupos”, 
acrescentou Júlio Cesar.

Para atender esta atividade, o Sesc 
montou uma estrutura composta por 
uma equipe de 7 professores, 01 
Coordenador Pedagógico e um Analista 
em Música/Coordenador Geral com o 
apoio das Sinfônicas de cada localidade 
especificada no projeto. A programação 
oferece aulas nos turnos manhã e tarde, 
no período de uma semana, dividindo-
se em 8 disciplinas, totalizando 150h de 
aulas. No final de cada curso, acontece 
um grande concerto, transformando o 
cenário no mais puro poema musical. 

Ensaio dos alunos do Projeto Cursos de Música – Bandas Filarmônicas
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A jornalista também lançou seu livro 

e promoveu sessão de autógrafos

Carol contou sobre sua trajetória e momentos marcantes da carreira

Treinamento,  dedicação, 

atitude, equipe, são muitas as 

palavras que antecedem 

“sucesso”. São muitas as dificuldades 

encontradas na maratona da vida. O 

caminho da realização profissional não 

é fácil, mas a jornalista Carol Barcellos 

mostra que, por meio do esforço e da 

vontade, ele pode ser trilhado. 

Lançando seu livro “Quebrando 

Limites”, Carol ministrou a palestra 

Não Acredite em Limites, realizada na 

noite do dia 17 de outubro, na quadra do 

Sesc Poço.  O evento contou ainda com 

uma sessão de autógrafo,  um 

momento para perguntas, e a presença 

de, aproximadamente, 300 pessoas.

“Muitos falam para mim que não 

conseguiriam fazer o que faço, então 

eu digo a eles que também nunca 

esperei fazer tudo isso. Nunca fui 

atleta, então, chegar onde cheguei 

prova que com treinamento e 

dedicação é possível superar os 

próprios limites. Espero mostrar isso a 

todos ao dividir minhas experiências 

profissionais”, comentou a jornalista, 

Carol Barcellos.

Para o presidente do Sistema 

Fecomércio/Sesc/Senac, Wilton 

Malta, “podemos até levar o tema da 

palestra para empresários que passam 

por um momento econômico difícil. É 

i m p r e s c i n d í v e l  i n c e n t i v a r  o 

empreendedorismos e buscar por 

melhores oportunidade”. Telma 

Ribeiro, diretora Regional do Senac 

Alagoas, também compareceu ao 

evento. “A Carol inspira um estilo de 

vida saudável. Tenho certeza que 

nossos alunos a têm como referência 

profissional e pessoal, pois ela mostra 

que, com disciplina e foco, é possível 

realizar sonhos”, falou Telma.

A cobertura humana e verdadeira do 

Terremoto no Nepal, o treinamento e 

preparação para o Planeta Extremo, o 

lançamento de um livro. Carol motiva 

os jovens a se dedicarem ainda mais 

aquilo que desejam, seja a inserção ao 

mercado de trabalho, a aprovação em 

um concurso público ou a realização 

de uma Ultra Maratona em Alagoas.

Esse é o caso de Marcelo Victor, 

organizador do Desafio das Praias - 

ultra maratona de 55km, da praia de 

Paripueira até a praia do Francês. “Sei 

bem como é importante o treinamento 

e a disciplina em qualquer aspecto da 

nossa vida. Nós, que já agimos no 

segmento das maratonas, admiramos a 

Carol há muito tempo, mas hoje que 

descobri que ela nunca foi atleta, fiquei 

ainda mais motivado para testar meu 

próprio limite”, disse Marcelo. 

A estudante de jornalismo, Mariana 

dos Santos, também deixou a palestra 

inspirada e ainda mais apaixonada pela 

profissão escolhida. “Em toda carreira 

aparecem obstáculos, o importante é 

enxerga-los como uma oportunidade 

de crescimento e se fortalecer para 

quebrar os limites, como diz o próprio 

livro da Carol”, concluiu Mariana.

Não acredite em limites
Palestra da jornalista Carol Barcellos emociona público e incentiva jovens 

estudantes. Evento foi realizado no Sesc Poço, no dia 17 de outubro



Ciclo de Palestras SECOVI / AL
Senac participa do III Ciclo de Palestras Secovi/AL. Evento foi realizado nos 

dias 19 e 20 de outubro, no Hotel Ritz Lagoa da Anta

ortalecendo e incentivando o 

F desenvolvimento do setor 

imobiliário, o Senac Alagoas 

marcou presença no III Ciclo de 

Palestras Secovi/AL. Promovido pelo 

Sindicato da Habitação do Estado 

(Secovi/AL), o evento foi realizado nos 

dias 19 e 20 de outubro, no Hotel Ritz 

Lagoa da Anta e contou com palestras, 

apresentações institucionais e 

estandes de empresas parceiras para 

visitação.
“O Secovi existe há somente seis 

anos, mas, em conjunto com os 

condomínios, síndicos e parceiros, já 

contribuiu muito para o crescimento 

do setor.  Esse ano, inclusive, 

fechamos um convênio com o Senac, 

para lançar cursos exclusivos para 

mercado condominial, promovendo a 

qualificação profissional”, comentou 

Nilo Zampieri, presidente do Secovi-

AL. “As palestras também estão mais 

amplas, pois procuramos trazer uma 

grade que beneficie a todos. Foi um 

desafio, mas conseguimos”, falou 

Zampieri.

R
epresentando o presidente do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, 
Wilton Malta, a diretora Regional 

do Senac Alagoas, Telma Ribeiro, 
apresentou o Sistema ao público e falou 
um pouco mais sobre a parceria do Senac 
com o Secovi. “Prezamos, sempre, pela 
qualidade do ensino profissional e pelo 
desenvolvimento do comércio e da 
sociedade alagoana, por isso buscamos 
fortalecer o segmento por meio de cursos 
exclusivos voltados para essa área, alguns, 
como o Aperfeiçoamento para Porteiros 
inclusive, terá o custo de apenas uma cesta 
básica, que será destinada às instituições 
de caridade de Maceió”, explicou Telma.

Além da apresentação institucional, o 
Senac ainda discutiu os temas 
“Atendimento à Terceira Idade nos 
Condomínios”, “Normas de Segurança 

para Condomínios” e promoveu, em 
seu estande, orientações sobre cursos 
voltados para o aperfeiçoamento de 
quem trabalha em condomínios e 
administradoras de condomínio.

Edila Ferreira, instrutora do Senac Alagoas, 
foi uma das palestrante e ministrou sobre 
o atendimento à terceira idade. “Falando 
sobre o segmento de condomínio, é 
especialmente importante tratar o outro 
com respeito, com mais gentileza e 
cordialidade, e isso exige um treinamento, 
uma capacitação que trabalhe esse 
cuidado”, discursou Edila.

Para as síndicas Silvia Garcia e Vanda Mota, 
o tema levanta questões importantes, que 
devem ser discutidas. “Precisamos falar 
sobre isso para reforçar o cuidado 
diferenciado ao idoso”, disse Silvia. Vanda 

concordou e completou, afirmando que 
“saber os dados do IBGE, levantados pela 
professora e mostrados na palestra, 
também contribui para esse cuidado, 
além, é claro, de ser um conhecimento a 
mais que levaremos adiante”, concluiu.

Estande do Sistema Fecomércio/Sesc/

Senac atende ao público presente

Telma Ribeiro, diretora Regional do Senac, representou o Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Wilton Malta
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Formando

Profissionais

Senac Alagoas promove 

formatura de cursos 

técnicos EAD. Emocionados, 

os formandos 

compartilharam o 

momento com familiares e 

amigos

N
a década de 40, o Brasil 
passou por um processo 
difícil, onde as empresas 

do país careciam de mão-de-obra 
qualificada e não encontravam 
uma entidade capaz de oferecer 
essa capacitação. Atendendo a 
essa demanda, foi criado o Senac, 
uma inst i tu ição  de  educação 
profissional voltada para o Comércio, 
que até hoje inova e contribui para o 
crescimento da população brasileira”. 
Foi com essas palavras, que o presidente 
do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, 
Wilton Malta, saudou a todos e 
parabenizou aos formandos pela 
conclusão do curso.

Realizada no auditório da 
Unidade Poço, a formatura dos 
cursos Técnico em Administração, 
Técnico em Logística, Técnico em 
Marketing, Técnico em Qualidade, 
Técnico em Recursos Humanos e 
Técnico em Transações Imobiliárias, 
na modalidade Educação a Distância 
(EAD) foi promovida pelo Senac, na 
noite do dia 27 de setembro, e 
marcou as primeiras turmas da 
modalidade EAD em parceria com 
o PSG no estado de Alagoas.

Com familiares e amigos presentes, 
os formando comemoraram mais 
uma conquista de suas vidas 
profissionais. É o que conta Helena 
Vitalino, oradora das turmas e 
concluinte do curso Técnico em 
Recursos Humanos, “quem nunca 
teve a experiência EAD não sabe a 
dedicação, a disciplina e a vontade 
necessária para concluir o curso. 

Com professores de alto nível, o 
Senac proporciona uma oportunidade 
única aos seus alunos, a de obter a 
qualificação que é exigida pelo 
mercado”. 

Micheline Farias, formanda do 
curso Técnico em Qualidade, fez 
questão de participar da celebração. 
Ela e sua amiga, Marlene Neves, 
trabalham na mesma empresa, e 
decidiram fazer o curso juntas. 
“Fazemos tudo juntas,  e uma 
oportunidade como essa não seria 
diferente. Concluir o Técnico em 
Qualidade foi muito gratificante e 
já me ajudou a executar alguns 
projetos onde trabalho”, falou Micheline. 
Marlene ainda complementou, 
afirmando que “mesmo as atividades 
que fazemos diariamente foram 
aprimoradas graças ao curso”.

Orgulhosa e emocionada, a 
mãe de Micheline, Maria Tereza 
Farias, também estava presente, e 
comentou a trajetória da filha. “Foi 
muito difícil, ela trabalha os dois 
horários, então não pode ir para 
uma aula presencial todos os dias. 
Nisso o EAD foi crucial, porque, 
mesmo com os empeci lhos e 
cansaço ,  e la  se  empenhou e 
conseguiu a certificação, eu não 
podia estar mais orgulhosa!”.

Para a diretora de Educação 
Profissional do Senac Alagoas, 
Cícera Paiva, “mais do que cursos, 

o Senac realiza sonhos. E, com o 
EAD, ele também quebra barreiras 
e proporciona ensino de alta 
qualidade aqueles que não tem 
condições de estarem em uma sala 
de aula, seja por morar longe ou 
pelos horários”. Telma Ribeiro, 
diretora Regional do Senac Alagoas, 
ainda acrescenta, “O EAD encurta 
a distância para o conhecimento, é 
dessa forma que, mesmo sem estar 
presente com uma unidade física, 
o Senac alcança quase todo o 
interior,  contribuindo para o 
desenvolvimento de Alagoas”, 
concluiu.

EAD

Visando contribuir para o 
processo de inclusão social e 
exercício da cidadania, o PSG e os 
cursos oferecidos na modalidade 
de Educação a Distância (EAD) são 
uma ótima oportunidade para 
quem deseja aprender e melhorar 
o currículo estudando em local e 
horário que achar mais conveniente. 
Para isso, utiliza-se um ambiente 
virtual de aprendizagem, no qual os 
alunos podem interagir entre si, 
sendo-lhes garantido o material de 
estudo e atendimento individualizado 
pelo tutor do Senac, que acompanha o 
aluno durante todo o curso.

Para mais informações, acesse: 
http://www.ead.senac.br/ 

Helena Vitalino representou todas as turmas em seu discurso como oradora
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Senac na 16ª Fesuper
Senac participa da 16ª Feira dos Supermercados de Alagoas (Fesuper), 

promovida pela Associação dos Supermercados de Alagoas (ASA)

Senac ofereceu ao público informações sobre cursos profissionalizantes

B uscando  movimentar  o 

comércio e promover a 

integração do setor, o Senac 

Alagoas participou, pela terceira vez, 

da 16ª Feira de Supermercados de 

Alagoas (Fesuper). Promovido pela 

Associação dos Supermercados de 

Alagoas (ASA), o evento foi realizado 

no Centro Cultural e de Exposição 

Ruth Cardoso (Centro de Convenções 

de Maceió), entre os dias 10 e 12 de 

outubro.
“Esse ano a Feira está mais completa, 

satisfazendo tanto os empresários 

visitantes, como expositores. Por 

isso, já estamos pensando na próxima 

edição, prevista para o mês de 

setembro de 2017, vamos aumentar 

ainda mais o número de estandes, e 

traremos alguns expositores inéditos”, 

explicou Raimundo Barreto, presidente 

da ASA. “O Senac é quem qualifica 

n o s s a  m ã o  d e  o b r a ,  é  q u e m 

impulsiona o comércio junto com a 

Fecomércio e com o Sesc, por isso, é 

sempre importante  tê-los  na 

Fesuper, é uma parceria de destaque 

para o desenvolvimento do segmento”, 

falou Barreto.
Prestigiando o evento, o presidente do 

Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, 

Wilton Malta, visitou a Feira, e afirma que 

“a Fesuper é um evento consolidado que 

integra e movimenta a economia. Isso 

porque agrega estandes de importantes 

empresas do país, com uma ampla 

participação de empresas locais, 

aproximando agentes da cadeia da 

demanda e da oferta de produtos e 

serviços.  E  essa  aproximação 

certamente renderá futuras parcerias, 

fortalecendo o segmento atacadista, 

gerando renda e estimulando a 

economia”.
Em sua terceira participação, o Senac, 

em conjunto com a Fecomércio e com 

o Sesc, ofereceu ao público informações 

sobre os cursos, realizou visitas aos 

estandes para a apresentação das 

soluções InCompany, e promoveu a 

palestra Master "As 7 habilidades 

mágicas para o sucesso em vendas", 

com o instrutor Ilton Filho.
Para Maria Gorete Santos e Josival 

dos Santos, donos do Restaurante 

Recanto do Sabor e visitantes da 

Feira, a Fesuper é uma chance para se 

atualizar perante o mercado e 

observar as tendências do Comércio. 

“Procuramos alavancar as vendas, 

otimizando nosso tempo de trabalho e 

aprimorando nosso relacionamento 

com o cliente. Já achamos uma 

máquina de suco mais prática e 

rápida que a nossa, agora vamos 

assistir a palestra do Senac para 

entender melhor nosso consumidor 

e fazer o possível para ter um 

excelente atendimento”, comentou 

Josival. Gorete ainda completou, 

afirmando que “todo conhecimento a 

mais é válido, então vamos aproveitar 

ao máximo a oportunidade de 

aperfeiçoamento que essa palestra 

está trazendo”.

Palestra "As 7 habilidades mágicas 

para o sucesso em vendas»

O encerramento do Ciclo de Palestras 

do dia 12 de outubro ficou por conta 

do instrutor do Senac, Ilton Filho, 

com  a  pa lestra  Master  "As  7 

habilidades mágicas para o sucesso 

em vendas", realizada no estande do 

Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. “A 

ideia é mostrar habilidades que 

influenciam o processo de vendas, 

como marketing, comprometimento 

e confiança. É importante mostrar 

que o vendedor não precisa fazer 

mágica, mas tem que dar um show 

para fidelizar o cliente e manter o 

bom atendimento”, falou Ilton.
E foi pensando nisso que Eliane 

Lopes e Gilmar Silva, donos da 

Supermix, assistiram a apresentação. 

“Já conhecemos o Senac, então 

sabemos de  sua  qual idade  e , 

realmente,  gostamos muito da 

palestra. Tenho certeza que levaremos 

os ensinamentos de hoje para a 

prática de nossa empresa”, concluiu.



ALINHAMENTO

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, e equipe visitaram o 
delegado da Receita Federal em 
Alagoas, Plínio Feitosa.
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ATENDIMENTO 100% SENAC

O consultor Fabrício Medeiros 
ministrou a palestra “Quebrando a 
Banca: Atendimento, Motivação e 
Vendas” para a equipe do Senac.

03

Linha do Tempo

BELEZA CHARME DO TSI

O concurso destacou a simpatia e 
e legânc ia  da  pessoa  idosa . 
Realizada pela Coordenação de 
Assistência, no Sesc Poço. 

PROJETO SESCONHECER 

O Turismo Social através do 
Projeto Sesconhecer realizou para 
crianças do Projeto Jogando e 
Aprendendo city tour

23



QUALIDADE NO ATENDIMENTO

Funcionários da administradora de 
condomínios APSA comemoram a 
conclusão do curso de Qualidade no 
Atendimento realizado no Senac.

ENTIDADES DE CLASSE

Atendendo ao convite de Wilton 
Malta, o presidente da Juceal, 
Carlos Araújo, realizou uma visita à 
Fecomércio. 

VISITA HISTÓRICA EM MARECHAL

Para ampliar conhecimentos alunos 
conheceram a cidade histórica de 
Marechal Deodoro, lagoa Mundaú e 
o Rancho Pé de Pião.  
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Outubro de 2016
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MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

Colaboradores da Cafeteria Delta 
Expresso participaram do curso 
Boas Práticas na Manipulação de 
Alimentos oferecido pelo Senac. 
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Já se tornou um clichê afirmar que 2016 foi um 

ano de grandes turbulências. Ainda restando um 

trimestre para a chegada do próximo calendário, 

vivemos nesses nove meses a dolorosa combinação 

de instabilidade política e econômica. Alagoas não foi 

exceção à regra e, assim como o restante da 

Federação, sofreu os impactos desses tempos 

difíceis. Alagoas acaba de eleger 101 prefeitos (a 

disputa em Maceió ainda está aberta). Coincidência 

ou não, o fim do período eleitoral vem acompanhado 

de indicadores de estabilização econômica. A 

Fecomércio AL analisa esses cenários como as 

primeiras pombas que voltam à arca depois do 

Dilúvio. É hora de refletir sobre os rumos dos 

municípios alagoanos. O desenvolvimento do 

comércio de bens, serviços e turismo tem aqui um 

papel decisivo.

Um fato nos chama a atenção nos recentes 

resultados eleitorais: o alto índice de votos nulos, 

branco e abstenções. Aproximadamente um terço do 

eleitorado escolheu o candidato “nenhum”. Segundo 

o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o índice de votos 

nulos, brancos e abstenções superou o primeiro ou o 

segundo colocado em 22 das 27 capitais brasileiras. A 

abstenção no Primeiro Turno de 2016 superou as 

eleições de 2012 e 2008. A média alagoana não se 

afasta da média nacional e revela uma significativa 

desconfiança política. Os recentes escândalos 

envolvendo parte do estamento político nacional 

acentuaram esses índices, mas devemos reconhecer 

que o ambiente de desconfiança não se restringiu à 

política, também se estendendo à economia.

Quando não pensamos sistemicamente 

podemos esquecer que eleitor e consumidor são 

faces distintas de um ser integral: o cidadão.  Ora, o 

cidadão que está preocupado com emprego e renda é 

o mesmo cidadão que vota e é votado. Desconfiança 

se combate com previsibilidade. É preciso elaborar 

cenários que estimulem o empreendedorismo, 

elemento basilar para a diversificação da economia e 

geração de renda.  É preciso uma agenda supraparti-

dária que contemple interesses do mercado e do 

setor público. A desoneração fiscal e tributária e o 

debate amplo sobre a reforma trabalhista são 

centrais para uma política econômica segura: 

previsível.

Acompanhamos com expectativa o debate 

municipalista. Há evidente necessidade de ações que 

promovam a melhoria na arrecadação municipal. 

Porém, lembramos que o fortalecimento da iniciativa 

privada ainda é o caminho mais sólido para geração 

de emprego e renda em municípios numa economia 

de mercado, como é o Brasil. Por outro lado, o 

aumento na autonomia política dos municípios exige 

uma significativa modernização da gestão. A 

Fecomércio AL oferece sua expertise para a constru-

ção de uma agenda voltada para o desenvolvimento 

municipal.

Precisamos de uma agenda intersetorial. Ad 

bonum et prosperitatem (Para o bem e para prospe-

ridade) como bem nos lembra o lema de Alagoas, 

nosso Estado.

Artigo

Wilton Malta

Empresário, advogado e presidente do 

Sistema Fecomércio | Sesc | Senac | IFEPD

Diálogos: 

para o bem e para a prosperidade






