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C
om longos anos como empresário 

do comércio, posso dizer que an-

tigamente quando falávamos em 

gestão, praticamente nos referíamos à 

forma de conduzir as rotinas adminis-

trativas da empresa. Hoje, quem pensar 

assim certamente estará fadado à falência. 

Gestão é um universo. Não cabe mais 

ao empresário ficar refém de um único 

modelo. É preciso acompanhar as mu-

danças do mercado para se manter com-

petitivo ou, ao menos em tempos de crise, 

sobreviver.  A gestão moderna requer uma 

coletânea de pequenas gestões. É sair da 

escola clássica administrativa e aprender 

com a inovação dos jovens empreende-

dores. É saber que administrar uma em-

presa vai além de acompanhar números, 

computar lucros e fechar vendas; é pre-

ciso gerenciar também valores e estimular 

recursos humanos.

Tudo bem que nenhum empresário 

precisa dar um giro de 360º e, da noite 

para o dia, transformar sua empresa 'tradi-

cional' num ambiente ultra moderno, pois 

se assim fizer, correrá o risco de passar 

sufoco, uma vez que pode não estar pre-

parado para caminhar num terreno desco-

nhecido. A mudança deve vir, mas plane-

jada. 

E planejamento passa por atualiza-

ções e capacitações. Por acreditar nisso, o 

Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD 

participou ativamente do Pajuçara Mana-

gement 2016, o maior encontro do Norte e 

Nordeste em gestão empresarial que, des-

de 2003, contribui para fortalecer o en-

tendimento de líderes e gestores acerca 

Presidente do Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Editorial

A nova gestão

dos desafios a serem enfrentados e neces-

sárias inovações. Para nós que fazemos o 

Sistema, foi uma satisfação participar, pois 

acreditamos que um evento que nos re-

porta à gestão, à atual conjuntura e à cases 

de sucesso agrega conhecimento.



Presidente

Wilton Malta de Almeida

1º Vice-presidente

José Gilton Pereira Lima

Vice-presidentes

Valdomiro Feitosa Batista

José Antonio Vieira

Arthur Georges Guillou

José de Sousa Vieira

Josinaldo Soares dos Santos

Ariel Fernandes Duarte

Vice-presidente Administrativo

Ana Luíza Araújo Freire Soares

Diretor Administrativo Adjunto

Júlio César Permínio Tenório

Vice-presidente Financeiro

Adeildo Sotero da Silva

Diretor Financeiro Adjunto

Walter Vasconcelos Torres Vieira

Suplentes da Diretoria

Silvanio Carvalho Bezerra

José Marques Vieira

Luciano Marcos Estevam Canuto

Francisco Torres Vieira

Alina Márcia Araújo Freire Santos Lessa

José Soares da Silva

João Januário Filho

José Expedito Tenório

José Pimentel de Paiva

Maria da Paz Silva

Dalmário Rodrigues Vieira

Conselho Fiscal (Titulares)

Manoel Baia Siqueira Neto

Antonio Pinto da Costa

Francisco Augusto Azevedo

Conselho Fiscal (Suplentes)

José Alberto Montenegro

Carlos Henrique Sampaio

Maurício Félix da Silva

Delegados representantes junto à Confederação 

Nacional do Comércio

Wilton Malta de Almeida (Titular)

José Gilton Pereira Lima (Suplente)

Gerente Executivo da Fecomércio Alagoas

Gracindo Lopes Alcântara

Diretor Regional do SESC Alagoas

Willys José Carlos de Albuquerque

Diretora Regional do SENAC Alagoas

Telma Maria Ribeiro Guimarães

Sindicatos Filiados

Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 

Farmacêuticos

Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado 

de Alagoas

Sindicato do Comércio Varejista de Penedo

Sindicato do Comércio Varejista de União dos 

Palmares

Sindicato do Comércio Varejista de Arapiraca

Sindicato do Comércio Varejista de Palmeira dos 

Índios

Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do 

Estado de Alagoas

Sindicato da Habitação de Alagoas

4  JUNHO 2016



Ano XVII | Nº 151 | Junho de 2016

Jornalista Responsável

Fabiana Barros | MTE 712-AL

Redação

Fabiana Barros | MTE 712-AL

Sandra Peixoto | MTE 695-AL

Cristiane Calaça | MTE 1.086-AL

Lyara Munt | MTE 1.735-AL

Revisão

Everton Lins

Projeto Gráfico e Diagramação

Clauderlan Vilela | MTE 1.574-AL

Impressão

Grafmarques

Tiragem

1 mil exemplares

Endereço

Rua Professor Guedes de Miranda, 188

Farol, Maceió, Alagoas

CEP  57055-220

Contato

(82) 3026-7200

comunicacao@fecomercio-al.com.br

Capa
Senac lança programa de Sustentabilidade ECOS 18

Seções

Entrevista // Excelência em gestão 6

Coluna // Comércio em Dia 10

Linha do Tempo 20

Artigo // Estilo: como se vestir adequadamente 

para o trabalho 22

Fecomércio

Concorrência desleal 8

Motivação 10

Gestão empresarial 11

Sesc

São João 12

Programa de sábado 14

Aquisição responsável 15

Senac

Sabor em destaque 16

Sustentabilidade 18

FOLHA FECOMÉRCIO  5

Índice

FECOMÉRCIO
FOLHA



6  JUNHO 2016

Entrevista

U
m cenário de instabilidade 
política e econômica aliado 
às constantes mudanças 

que ocorrem no mercado e no perfil 
dos clientes exige um envolvimento 
cada vez maior dos colaboradores 
das empresas e organizações a fim 
de que os resultados planejados 
sejam alcançados. Em entrevista 

exclusiva à Folha Fecomércio, José 
Paulo da Rosa, Diretor Regional do 
Senac Rio Grande do Sul, empresta 
sua expertise sobre o assunto e 
destaca o caminho para que os 
empresários e líderes conquistem 
uma gestão de sucesso.

Folha Fecomércio – Como definir 
uma gestão com excelência?

José Paulo da Rosa – Aquela que, 
embasada na ética, consegue os re-
sultados planejados.    

Folha Fecomércio – Em meio a um 
cenário de crise econômica, é pos-
sível alcançá-la? 

José Paulo da Rosa – Para ser con-
siderada excelente, a organização 
deve adotar os oito critérios de ava-
liação do Modelo de Excelência da 
Gestão (MEG): liderança, estratégias 
e planos, clientes, sociedade, infor-
mações e conhecimento, pessoas, 
processos e resultados. O  MEG tem 
como filosofia o uso adequado dos 
recursos para alcançar melhorias 
para processos e produtos, redução 
de custos e aumento da produtivi-
dade, tornando a organização mais 
competitiva no mercado. A adoção 
desses critérios permitem levar 
qualquer organização a ter bons re-
sultados, mesmo num cenário de 
instabilidade. O critério estratégias e 
planos, por exemplo, pressupõe que 
a organização consiga vislumbrar 
cenários de instabilidade e planeje 
ações que possibilitem enfrentar as 
dificuldades. Nessa linha, uma lide-
rança ética, que consiga comprome-
ter as pessoas a darem o seu melhor, 
visando encantar os clientes e de-

Excelência em Gestão
Segundo José Paulo da Rosa, entregar metas estabelecidas e alcançar o total 

comprometimento dos colaboradores é o principal desafio dos líderes 

José Paulo da Rosa: Diretor Regional do Senac Rio Grande do Sul
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Entrevista

mais partes interessadas, certamen-
te permitirá superar cenários de ins-
tabilidade. Nada é muito fácil.  Sem-
pre é necessário trabalho e dedica-
ção, mas não existe outro modo de 
alcançar o sucesso. 

Folha Fecomércio – Entre os crité-
rios, qual o mais importante?  

José Paulo da Rosa – Entre os prin-
cipais critérios para uma gestão de 
excelência está a escolha correta de 
profissionais, projetando a todos 
capacitação, qualidade de vida, cres-
cimento... Pessoas são motivadas por 
si próprias quando gostam do que fa-
zem, mas é preciso que o gestor crie 

condições para que o colaborador se 
desenvolva. O critério pessoas é um 
dos mais importantes para uma ges-
tão com resultados, assim como o 
critério liderança. Afinal, uma lide-
rança ética, competente e capaz de 
selecionar as pessoas certas terá 
condições de levar a organização a 
obter os melhores resultados. 

Folha Fecomércio – Números X 
Qualidade: como manter o equilíbrio 
entre as metas e as limitações do am-
biente corporativo? 

José Paulo da Rosa – Todo ambiente 
corporativo apresenta limitações. 
Seja uma empresa pública ou privada. 

Isso não quer dizer que não seja pos-
sível manter equilíbrio entre metas e 
qualidade. As organizações precisam 
de planejamento, com análise do am-
biente e definição de objetivos, estra-
tégias e metas. O consultor em gestão 
e escritor Vicente Falconi, no seu livro 
“O Verdadeiro Poder”, salienta que o 
verdadeiro poder vem da liderança e 
que seu principal desafio é entregar as 
metas estabelecidas, fazendo com 
que as pessoas deem o seu melhor. 
Portanto, vamos compreender em 
que ambiente estamos atuando, tra-
çar metas desafiadoras, fazer a dife-
rença e atingir os resultados pactua-
dos. Sempre com qualidade.

“Empreender é um desafio”, reforça diretor durante palestra na capital gaúcha
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A
busca por novos mercados 
pode ser uma alternativa para 
muitos empresários que, em 

tempos de crise, sentem os reflexos 
da diminuição de consumidores. A 
Constituição assegura a livre inicia-
tiva, mas até onde vai essa liberdade? 
Uma coisa é certa: se o mercado é 
aberto a todos, as imposições legais 
também devem ser por todos obser-
vada.

Recentemente, a capital e al-
guns municípios alagoanos recebe-
ram a visita de feiras itinerantes, en-
tre elas a “Feira do Brás e da 25 de 

Março”. Amplamente divulgada nas 
redes sociais e com promessas de 
preços abaixo dos praticados no 
mercado local, a feira levantou sus-
peitas sobre a autorização legal para 
permanência e sobre a procedência 
das mercadorias. 

Diante da concorrência desleal, 
os empresários acionaram a Secre-
taria de Estado da Fazenda de Ala-
goas (Sefaz) para a averiguação da 
regularidade da feira paulistana, que 
até então, já tinha sido realizada em 
Maceió e em Arapiraca, em maio. Em 
União dos Palmares, a feira não 

aconteceu devido à pressão dos em-
presários locais. Para facilitar a reali-
zação e tentar burlar a necessidade 
de alvará por parte da Prefeitura, ge-
ralmente a iniciativa acontece em 
espaços privados locados. 

A segunda edição da feira em 
Maceió ocorreu entre os dias 3 e 5 de 
junho, no bairro Estáquio Gomes. Ci-
ente da situação, a Sefaz desenvol-
veu ação especial de fiscalização no 
local e constatou a situação irregular 
de mercadorias como roupas, aces-
sórios, itens de casa e decoração, bi-
juterias e eletrônicos sem o devido 
recolhimento de tributos; totalizan-
do cerca de R$ 16.000 em impostos 
pendentes. Para dar início às ativida-
des ao consumidor, a feira precisou 
realizar o pagamento dos tributos, 
em acordo com a legislação estadual.

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, aprovou a medida. 
Sempre que surgem feiras irregula-
res, Malta já se preocupa com os im-
pactos negativos, não apenas porque 
é gestor de uma entidade que repre-
senta o comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, mas também porque, como 
empresário, sente igualmente os re-
flexos de uma concorrência desleal.

“Classifico a ação da Sefaz co-
mo justa porque essas feiras não ge-
ram empregos nem deixam impostos 
no nosso Estado, além de prejudicar, 
sobremaneira, os empresários ala-
goanos que vem sofrendo com a cri-
se econômica no País”, destacou. 
“Além disso, outro ponto negativo 
dessas feiras é o elevado número de 
produtos pirateados que são comer-
cializados. O apelo do setor é que a 
Sefaz não apenas continue, mas re-
force a fiscalização a esse tipo de ne-
gócio”, acrescentou Malta.

FAZENDA
Proteger o mercado ao favore-

cer a concorrência justa e leal. Esse é 
o objetivo da Fazenda alagoana, con-
forme explica o superintendente da 
Receita Estadual, Francisco Suruagy. 
Para o gestor, um dos motivos para a 
chegada de feiras desse porte a 

Concorrência desleal

www.fecomercio-al.com.br

Fecomércio estreita diálogo com a Fazenda para regulamentação de feiras 

itinerantes. Entidade também encabeça a formação de comissões municipais
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Alagoas é o atual momento de crise 
econômica. Ao gerar a escassez das 
vendas e a consequente diminuição 
de recursos em seus mercados de 
origens, alguns empresários acaba-
ram migrando para outras regiões 
como forma de sobrevivência finan-
ceira. O problema é quando essa so-
brevivência passa a afetar a existên-
cia de outrem.

“A atuação da Sefaz é pela livre e 
justa concorrência. Não queremos 
penalizar nem favorecer. Nossa in-
tenção é defender a concorrência 
justa e leal. Por isso, combatemos o 
empresário que não paga o tributo 
devido, que deliberadamente sonega 
ou usa manobras tributárias para se 
favorecer, causando prejuízo ao 
mercado”, assevera Suruagy.

O superintendente explica que, 
no caso de feiras itinerantes, o pro-
cedimento é cobrar a tributação de 
forma antecipada, assegurando que 
não haja evasão de divisas. Somente 
após a regularização, é que é possível 
a comercialização dos produtos. Ca-
so semelhante aconteceu em Colô-
nia de Leopoldina, município alagoa-
no que faz divisa com Pernambuco. 
Após denúncias de comerciantes lo-
cais, a Sefaz autuou um caminhão 
cheio de mercadorias vindo do esta-
do vizinho. Em dia de feira, o cami-
nhão ingressava na cidade por estra-
das paralelas ao posto fiscal. Assim, 
sem pagar tributos, comercializava 
os itens a preços módicos, gerando 
prejuízos na economia local.

De acordo com o superinten-
dente, o órgão vem intensificando a 
fiscalização, mas para uma cobertura 
mais completa, é importante a con-
tar com denúncias do setor. “Embora 
tenhamos postos fiscais e 10 equipes 
volantes, não tem como estar pre-
sente nos 102 municípios. Por isso, a 
participação dos empresários e da 
sociedade é importante para nos dar 
um direcionamento”, ressalta, acres-
centando que a Sefaz irá reestrutu-
rar sues postos e, em Novo Lino e 
Porto Real do Colégio, serão cons-
truídos novos prédios. Além disso, 
para evitar entradas de mercadorias 
por meio de desvio nas estradas, será 
implementado um monitoramento 
via câmeras nos pontos críticos e 
rotas já mapeadas, ajustando o 
perímetro quando necessário ao 
desenvolvimento do trabalho.

“A gente sabe o quanto está difí-
cil para o empresário. Nosso comba-
te à irregularidade é para criar um 
ambiente favorável ao comércio ala-
goano. É ele que sustenta a receita do 
Estado. Nós temos que protegê-lo; 
estimulá-lo”, finaliza. 

COMISSÕES
Normalmente, as feiras irregu-

lares causam mais prejuízos do que 
apenas a sonegação fiscal. Deixam 
um rastro de sujeira, atrapalham o 
trânsito, estimulam a pirataria e des-
respeitam os direitos do consumi-
dor. É um efeito em cadeia que acaba 
passando despercebido pelo com-
prador ávido por uma pechincha. 

Como forma de minimizar os 
impactos e proteger o comércio, a 
Fecomércio está iniciando um traba-
lho de articulação com foco na for-
mação de comissões municipais. A 
ideia é regularizar a realização de fei-
ras e outras modalidades de co-
mércios itinerantes, que muitas ve-
zes acontecem sem a ciência dos po-
deres públicos. “Sabemos que o em-
presário, ao se instalar num local, 
precisa de alvará, licença sanitária, 
estudo de impacto de trânsito e ou-
tras exigências legais. Será que esses 
empresários itinerantes tiveram as 
mesmas exigências para se estabe-
lecerem em determinados locais?”, 
questiona a assessora da presidên-
cia da Fecomércio, Cláudia Pessôa, 
numa alusão de que é preciso regula-
rizar em condições análogas aos em-
presários de pontos fixos. 

O objetivo é que as comissões 
sejam formadas por representantes de 
vários órgãos municipais nas áreas de 
tributação, convívio urbano, trânsito, 
limpeza e saneamento, dentre outros 
que se fizerem necessários; bem como 
representantes da classe empresarial. 
Além disso, a entidade vem estreitando 
o diálogo com o secretário da Fazenda, 
George Santoro, visando normatizar o 
assunto.

E é isso que o empresário es-
pera. “Todos precisam trabalhar; têm 
suas famílias para sustentar. Mas tem 
que ser dentro da legalidade. Não é 
justo o empresário pagar seus tribu-
tos corretamente e outros comer-
cializarem sem impostos. Desde que 
haja a regulamentação, não vejo pro-
blemas”, declarou Adriana Bezerra, 
empresária do ramo de confecções 

Malta ressalta os impactos negativos

Suruagy defende a concorrência justa

Pessôa questiona critérios legais
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www.fecomercio-al.com.br

Sindilojas Palmeira dos Ín-

O dios, com o apoio da Feco-
mércio e da Palmas Veícu-

los, realizou no dia 9 de junho, o I Se-
minário Choque de Vendas, com o 
tema “Como administrar sua em-
presa para vender mais na crise”, mi-
nistrado por José Carlos Silva.

Para o presidente do Sindicato, 
Gilton Lima, o momento econômico 
requer uma conduta proativa dos 
empresários. “Não podemos negar 
que a crise existe. Porém, não pode-
mos nos acomodar e permitir que 
seus reflexos sejam maiores do que 

realmente devem ser. Momentos 
econômicos como esse pedem uma 
postura de enfrentamento, jamais de 
acomodação ou receio”, defende.

Cerca de 120 empresários e co-
laboradores participaram da palestra 
que focou em métodos de estímulo à 
união das equipes para alcance de 
resultados positivos. Segundo o 
palestrante, o empresário e a sua 
equipe devem gostar de desafios. 
“Todos precisam ser ousados profis-
sionalmente. Deixar de sonhar e pas-
sar a fazer; deixar de se lamentar e 
não procurar culpados”, pontuou.

Motivação
Vender mais na crise foi tema de seminário 

promovido pelo Sindilojas Palmeira

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

ARTICULAÇÃO - Em almoço com o 
secretário de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo de Ala-
goas, Helder Lima, no dia 16 de ju-
nho, o presidente da Fecomércio AL, 
Wilton Malta, falou sobre as dificul-
dades do empresariado na atual 
conjuntura econômica. No encontro 
ficou agendada uma reunião, em ju-
lho, para ouvir as demandas do setor 
atacadista e do comércio de Arapira-
ca e região.

VAREJO - O volume de vendas no va-
rejo em Alagoas aumentou 1,3% em 
abril quando comparado a março, 
enquanto o índice nacional ficou em 
0,5%. Os dados são da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC) divulga-
da em junho pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Na 
comparação com abril de 2015, o vo-
lume de vendas apresentou recuo de 
9,7%. Os números se referem ao va-
rejo não ampliado, ou seja, ignora 
vendas de automóveis, motocicletas, 
peças automobilísticas e materiais 
de construção.

RECEITA NOMINAL - Para o assessor 
econômico da Fecomércio, Felippe 
Rocha, o desempenho alagoano em 
abril é resultado da Páscoa e da cam-
panha “Liquida Alagoas”. Mas se o vo-
lume de vendas no varejo não amplia-
do está em baixa, a Receita Nominal 
nesse segmento vai a sentido oposto: 
no mesmo período, o crescimento foi 
de 3,3% e, no ano, de 3,7% (desde o 
mês de janeiro); sinal de que o aumen-
to de preços, apesar de ter diminuí-
do o consumo, serviu para manter os 
empresários com receitas maiores do 
que as do ano passado.

DESFILE - O Centro Novo, projeto de 
revitalização da área central de Ara-
piraca que será transformada em 
shopping a céu aberto, promoveu no 
dia 9 o “Desfile Centro Novo Fa-
shion”, apresentando as novidades 
da moda para o inverno. Com entra-
da gratuita, o evento mobilizou em-
presários da região e contou com o 
apoio do Sindilojas Arapiraca e da 
Fecomércio.

Participantes falaram da importância dos recursos previdenciários na economia

Fecomércio participa de Audiência Pública que 

debateu situação da Previdência Social

A extinção do Ministério da Previ-
dência Social e a relocação do Instituto 
Nacional de Seguro Social (INSS) para o 
Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) foram temas da audiência pública 
de iniciativa do deputado Ronaldo Me-
deiros (PMDB), em 10 de junho, na As-
sembleia Legislativa. A audiência contou 
com a participação de entidades repre-
sentativas, dentre elas a Fecomércio, e 
de servidores do órgão e resultará na 
Carta de Alagoas sobre a Previdência 
Social. 

“O Estado hoje depende social e 
economicamente dos recursos injeta-
dos mensalmente pela Previdência So-

cial”, observou o deputado. Segundo 
Medeiros, o órgão atende cerca de 500 
mil pessoas em Alagoas e, na maioria das 
cidades, os recursos significam mais do 
que o Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM).

A assessora da presidência da Fe-
comércio, Cláudia Pessôa, reforçou essa 
opinião. “A receita gerada pela previdên-
cia social nas famílias é responsável por 
uma faixa de consumo em nossas cida-
des, favorecendo não só a manutenção 
das empresas do setor terciário, mas 
também dos postos de trabalho”, enfa-
tizou.

Fonte: Comunicação/ALE (com adaptações)



A
edição 2016 do Pajuçara Ma-
nagement contou com o pa-
trocínio do Sistema Fecomér-

cio/Sesc/Senac/IFEPD. Realizado 
pelo Pajuçara Sistema de Comunica-
ção e coproduzido pela S&T Eventos, 
o encontro reuniu nos dias 7 e 8 de 
junho, em Maceió, líderes, gestores, 
colaboradores e interessados nas 
organizações para falar sobre gestão 
empresarial.

ESTANDE DO SISTEMA
Durante o evento, o Sistema Fe-

comércio esteve presente com um 
estande apresentando a variedade 
de seus produtos e serviços, bem co-
mo suas ações focadas no desenvol-
vimento do comércio e da economia 
alagoana. A Federação também ofe-
receu o serviço de emissão e valida-
ção de certificado digital, além de 
sortear dois certificados Mobile ID; 
uma novidade no segmento que ga-
rante segurança nas transações em 
aparelho celular e tablete. Os partici-
pantes tiveram, ainda, a oportunida-
de de fazer a carteira do Sesc no lo-
cal, bem como de usufruir o Espaço 
Beleza montado pelo Senac.

O presidente do Sistema Feco-
mércio, Wilton Malta; o diretor re-
gional do Sesc, Willys Albuquerque; e 
do Senac, Telma Ribeiro; gestores e 
colaboradores das três casas que 
compõem o Sistema participaram da 
programação técnica ofertada pelo 
encontro.

PAINEL CASES DE SUCESSO
O gerente da Fecomércio AL, 

Gracindo Alcântara, foi convidado a 
mediar, junto ao jornalista Rodrigo 
Cavalcante, o painel cases de sucesso 
de Alagoas: a Pousada do Toque e o 
Réveillon dos Milagres, empreendi-
mentos responsáveis por tornar o 
município de São Miguel dos Mila-
gres um dos destinos turísticos mais 
procurados. Os empresários Nilo 
Bulgarelli (Pousada do Toque) e Mau-
rício Vasconcelos (Tamo Junto) fala-
ram sobre as dificuldades de empre-

ender no balneário; um local rústico 
e com infraestrutura limitada.

PALESTRA DE ENCERRAMENTO
A programação do Pajuçara 

Management 2016 foi encerrada com 
a palestra “Sonhos não têm limites”, 
de Carlos Martins (fundador do Gru-
po Multi Educação e presidente da 

Mundo Verde) o qual foi apresentado 
pelo presidente Wilton Malta. Na 
oportunidade, Malta falou da satisfa-
ção do Sistema em participar do e-
vento. “Tudo que pode nos acres-
centar quando nos reportamos à 
gestão, à atual conjuntura, aos cases 
de sucesso são informações válidas”, 
defendeu.
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Gestão empresarial
Sistema Fecomércio marca presença no Pajuçara Manegement 2016. Além de 

divulgar ações, gestores e colaboradores participaram da programação

Ao apresentar o palestrante Carlos Martins, Malta destacou a atuação do Sistema

Fecomércio, Sesc e Senac divulgaram suas ações em prol da economia alagoana
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O
s festejos juninos represen-
tam a maior celebração po-
pular da cultura nordestina. 

Quando se pensa em São João é au-
tomático associar forró, comidas tí-
picas, fogos de artifícios, quadrilhas 
juninas, trio de forrozeiro, decora-
ção a caráter e muita animação. Com 
todo esse contexto, o Sesc, que tem 
como alguns dos seus pilares o Lazer 
e a Cultura, contribui para a tradição 
do São João.

Em junho, a programação do 
Happy Hour foi totalmente voltada 
para o São João. As atrações ocorri-
das na Unidade do Sesc Poço, às sex-
tas-feiras, a partir das 19h, foram: 
Gogó da Ema e Geraldo Cardoso (3); 
Jaques Setton e Eliezer Setton (10); 
Tião Marcolino e Mô Fio (17) e Joelson 
dos 8 Baixos e Wilma Araújo (24), este 
último dedicado a comemoração ao 

Dia do Comerciário.
Outra comemoração do mês é o 

Dia dos Namorados (12). A data 
também é celebrada ao som de muita 
música no Forró Enamorado. As 
atrações se apresentaram no dia 10, 
das 12h às 14h, no Restaurante Poço, 
Centro e no Restaurante Maceió 
Shopping.

A Unidade Sesc Guaxuma pro-
moveu os “Domingos Musicais” nos 
dias 5, 12, 19 e 26, as “Noites Nordes-
tinas”, nos dias 4, 11, 18 e 25, e a “Noite 
da Fogueira” que aconteceu no dia 
23. A banda Xero no Cangote animou 
esses eventos.

Em Arapiraca, os “Domingos 
Musicais” aconteceram, com Léa 
Barros, nos dias 5, 12, 19 e 26. A “Mos-
tra de Arapiraca de Quadrilhas” foi 
realizada de 8 a 10. Já o “Baila Comi-
go” foi no dia 30/06.

Os alunos do Sesc matriculados 
nas modalidades musculação, ginás-
tica, hidroginástica, natação e futsal 
também participaram das festivida-
des com o “São João dos Alunos”, que 
aconteceu no dia 9, com a Banda Xe-
ro no Cangote.

O Sesc realiza trabalhos em for-
talecimento à cultura e o São João re-
presenta a essência do Nordeste. “A 
importância da realização dos feste-
jos juninos se dá pela preservação da 
maior e mais tradicional festividade 
que, além de identificar a região, pro-
move o seu povo em riqueza cultural. 
É o compromisso com que a institui-
ção assume em valorizar e imortalizar 
o que de mais forte e emblemático o 
Nordeste tem, que são suas tradições 
culturais”, afirmou Girlane Simões, 
coordenadora de Esporte e Recrea-
ção do Sesc (CEREC).

São João

www.sescalagoas.com.br

A programação variada, durante todo o mês de junho, valoriza a cultura nordestina. 

As atrações atendem a diversos públicos em Maceió e Arapiraca

O tradicional Concurso de Quadrilhas Matutas celebrou 15 anos de apresentações e de parceria entre o Sesc e a Semed



A programação junina do Sesc teve concursos de quadrilhas e apresentações musicais
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TRADIÇÃO
O Trabalho Social com Idosos 

(TSI) faz o resgate da memória dos 
idosos por meio de diferentes ativi-
dades. Uma delas é a comemoração 
de festas populares, como as festas 
juninas. “O baile junino do TSI é um 
dos eventos mais esperados pelos 
idosos. A criatividade para as vesti-
mentas e caracterização são aperi-
tivos indispensáveis. Há também to-
da uma preparação com ensaio de 
quadrilha estilizada formada por in-
tegrantes mulheres que se carac-
terizam de homem para o momento 
de apresentação no Arraial do TSI”, 
afirmou a coordenadora de Assistên-
cia (CAS), Edneide Nunes.

O São João do TSI tem sorteios 
de balaios juninos, concurso da rai-
nha do milho e rei do sabugo. E não 
podem ficar de fora as crendices e as 

simpatias, que fazem parte de toda 
festa junina tradicional. A culinária 
regional também pode ser apreciada, 
pois há comercialização de comidas 
típicas derivadas do milho. Um ani-
mado arraial foi realizado, no dia 22, 
com Roberta Aureliana e banda.

“Falar do Sesc é falar de uma 
autoajuda. Fui muito bem acolhida. É 
uma equipe maravilhosa”, ressalta a 
integrante do Trabalho Social com 
Idosos (TSI), Maria Stela Gomes Fer-
reira da Silva, 75 anos. No Sesc, se-
gundo ela, conquistou novas amiza-
des e fortaleceu outras, inclusive 
convidando para as atividades da en-
tidade. Este mês, um dos motivos de 
festa para Stela foi o Baila Comigo do 
qual participou.

ALAVANTÚ 
O 15° Concurso de Quadrilhas 

Matutas – Sesc e Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) - aconteceu no 
dia 7. Além das apresentações, a come-
moração é também para os 15 anos de 
parceria entre o Sesc e a Semed.

De 14 a 16, 20 a 23 e os dias 27, 28 
e 30 de junho o público pôde apre-
ciar as apresentações das quadrilhas 
integrantes do concurso Sesc e Liga 
das Quadrilhas Alagoanas (LIQAL), 
de Quadrilhas Estilizadas.

Os três primeiros lugares re-
ceberão troféu, assim como a me-
lhor noiva, a melhor rainha e o me-
lhor marcador. As finais acontece-
rão no dia 2 de julho, no Ginásio do 
Sesi. O júri é composto por pessoas 
do meio artístico alagoano, profes-
sores de arte, de dança e folcloris-
tas. Entre os critérios avaliados pelo 
júri estão alguns passos tradicionais 
de quadrilhas que são exigidos.
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O
Sesc Alagoas dá mais um passo 
importante para assegurar ao 
público espetáculos artísticos 

culturais de artistas alagoanos, nas lin-
guagens de Música, Cênicas e Literatu-
ra. Trata-se do projeto SESC das Artes 
que apresenta uma proposta de ação 
sistemática. Os espetáculos acontecem 
aos sábados, sempre às 17h, no palco do 
Teatro Jofre Soares, na Unidade Sesc 
Centro. A primeira edição do projeto 
iniciou no dia 21 de maio e se estenderá 
até o dia 3 de dezembro. 

O projeto visa fomentar e difundir 
a produção artística cultural de Alagoas, 
além de incentivar a formação de plateia 
e abrir espaço para uma programação 
regular no Teatro Jofre Soares. Toda a 
programação é gratuita e as entradas 
são distribuídas uma hora antes do 
início do espetáculo. 

Os proponentes selecionados pa-
ra a programação 2016 são alagoanos ou 
residentes no Estado, em dois casos es-
pecíficos os grupos vêm de outros esta-
dos. “O Drama e outros contos Anton 
Tchekov”, da Cia Os Geraldos de São 
Paulo, que tem como proponente e atriz 
a alagoana Mariana Milito. O outro espe-
táculo é do Rio de Janeiro, com o alagoa-
no Max Mendes, que assina a dramatur-
gia e direção do espetáculo “Rascunho”.

A classificação dos espetáculos é 
variada. No entanto, a maioria das apre-
sentações tem indicação livre. Em outu-
bro, haverá duas apresentações voltadas 
especificamente para o público infantil. 
No dia 8 de outubro, acontecerá a apre-
sentação literomusical “Lendas e Par-
lendas”, com Lilian Rodrigues e David 
Acioly. Nos dias 12 e 26, o espetáculo 
“Mágica”, que mistura técnicas de palha-
çaria e mágica, com o artista circense Je-
sus Rojo. 

Segundo a Analista em Artes Cêni-
cas do Sesc, Adriana Ferraz, a programa-
ção é eclética e extensa. “Vamos de mú-
sica clássica ao hip-hop. Em literatura, 
teremos os tradicionais recitais de poe-
sia e também apresentações literomusi-
cais, que é uma mistura de música e lite-
ratura. Já nas Artes Cênicas, temos apre-
sentações infantis, drama, comédia, 

dança contemporânea e circo”, explicou. 
Adriana explicou que, em 2014, 

houve uma seleção de espetáculos em 
um formato parecido ao SESC das Artes, 
mas as apresentações aconteceram em 
dias diferenciados e a cada três meses. 
“Este ano a ideia de fortalecer uma pro-
gramação sistemática e de qualidade fi-
cou mais evidente com o projeto, conso-
lidando a ideia do Sesc Centro como ro-
teiro cultural fixo da cidade”, ressaltou.

PROGRAME-SE
Em julho, no dia 2, a programação 

o Sesc irá oferecer ao público a apresen-
tação com duração de uma hora de 
“Poesia da Beira da Lagoa”. A classifica-
ção será livre. O público pode esperar 
poesia, pandeiro, violão e declamações 
do cordel ao coco. A poética nordestina 
e periférica entra em cena com a perfor-
mance de Rogério Dyas.

No dia 9, o público está convidado 
para o Sesc Partituras, música instru-
mental com Duo Massayó – Augusto 
Moralez e Felipe Burgos. O Duo Massayó 
é formado pelo professor mestre Au-
gusto Moralez, da Escola Técnica de Ar-
tes da Ufal, e Felipe Burgos, violonista e 
compositor de Palmeira dos Índios. Com 
a formação instrumental de xilofone e 
violão, o Duo interpretará composições 
de Ivan Chiarelli, Cesar Traldi, Leonardo 
Pereira e Felipe Burgos.

A Cia Volante de teatro estará no 
palco no dia 16 de julho. Um homem e 
sua carroça saem de casa para procurar 
a felicidade pelo mundo. No meio de 
suas andanças nos conta as histórias que 
viveu e encontrou pelo caminho. 

Já no dia 23, será a vez do Sarau li-
terário com o Instituto Lumeeiro. Ses-
senta minutos de poesia. A união perfei-
ta entre a poesia e a música de grandes 
nomes, como Jorge de Lima e Hekel 
Tavares, Vinícius de Moraes, Djavan e 
Lêdo Ivo, Heitor Villa-Lobos e Carlos 
Drummond de Andrade, entre outros.

Bandolim Sanfonado, com Bruno 
Palagani e Milla do acordeom. É um 
show montado com o intuito de mostrar 
a bela sonoridade desses instrumentos 
(bandolim e sanfona) juntos e será apre-
sentado no dia 30 de julho. Com essa 
proposta musical, Bruno e Milla (acom-
panhados da banda base) interpretarão 
desde o choro (gênero brasileiro) ao tan-
go (gênero argentino), passeando pela 
bossa, samba, forró, baião e música fla-
menca.

A estreia do projeto foi com um 
Recital Literário, com a “Confraria: Nós 
Poetas”. E o encerramento será no dia 3 
de dezembro com o espetáculo musical 
“Grande Angular”, da cantora Elisa Le-
mos. A programação mensal está dispo-
nível na grade de programação impressa 
do Sesc, no site e nas redes sociais.

Programa de sábado

www.sescalagoas.com.br

Espetáculos artístico-culturais nas linguagens de Música, Cênicas e Literatura 

ao alcance do público e valorizando os artistas alagoanos

A programação de qualidade é um convite para o público prestigiar as apresentações
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P
assos largos e olhar para o futuro 
visando a sustentabilidade. Es-
ses foram os motivos que leva-

ram a direção Regional do Sesc a investir 
no gerador a gás de 330kva. O equipa-
mento pode gerar uma economia entre 
30% a 40%, em relação ao antigo gera-
dor que funcionava a diesel. Sem falar 
nos benefícios diretos no quesito meio 
ambiente, pois o gerador a gás possui 
baixa emissão de poluentes. Com isso, 
garante uma combustão mais limpa e 
eficiente. A pauta sobre sustentabilida-
de é priorizada pelo Sesc, a exemplo do 
Programa Ecos que tem essa questão 
como bandeira.   

O gerente da Unidade Sesc Poço, 
Aílson Clóvis, aponta outras vantagens 
que serão possíveis a partir da aquisição 
do gerador a gás. Segundo ele, o equipa-
mento vai diminuir o custo operacional 
com transporte e armazenamento de 
combustível. A capacidade do gerador 
corresponde a 330kva com autonomia 
de 91m³/h, ou seja, o suficiente para 
atender a demanda do Centro de Ativi-
dades e da Sede Administrativa do Sesc 
Alagoas. “Podemos dizer que o gerador 
pode trabalhar ininterruptamente des-
de que tenha gás na linha de abasteci-
mento da concessionária, a Algás”, expli-
cou o gerente.

A operacionalidade configura uma 
vantagem importante porque não terá 
mais necessidade de transportar e nem 
armazenar o diesel. E também já está na 
rede de funcionamento da Algás – Gás 
de Alagoas S.A. Outra vantagem  é o valor 
do gás que é inferior ao diesel em torno 
de 50%. Outro ponto considerado pelo 
planejamento do Sesc ao optar pelo no-
vo equipamento foi a segurança. “Temos 
um equipamento que garante a conti-
nuidade dos nossos serviços, caso haja 
uma interrupção do fornecimento por 
parte da concessionária”, observou.

O engenheiro da Algás, Jayme 
Marden, afirmou que a migração do die-
sel para o gás natural garante ao Sesc 
benefícios como praticidade, além da 
economia. “O combustível assegura oti-
mização de espaço e segurança, pois seu 
fornecimento é contínuo por meio de 

tubulações, dispensando o armazena-
mento e o manuseio de produtos infla-
máveis. Outra vantagem é a baixa emis-
são de poluentes”, completou Jayme.

Conforme Aílson Clóvis, o equipa-
mento está pronto para funcionar a 
qualquer hora, mas a principal atuação é 
no horário de pico energético. Isso por-
que o custo da energia da concessioná-
ria, no caso, a Eletrobras, é até três vezes 
mais elevada do que a tarifa normal. O 
acréscimo do valor acontece no horário 
das 17h30 às 21h, de segunda a sexta-
feira. E as atividades do Sesc são diárias 
nesses dias até às 22h. O funcionamento 
do grupo gerador será de domingo a do-
mingo.

No início do próximo mês, a ge-
rência do Sesc já poderá fazer a mensu-
ração comparativa a fim de analisar a 
economia a partir da aquisição. “Segun-
do as informações do fornecedor e de 
especialistas da área, a economia pode 
chegar a 40%”, declarou Aílson. O equi-
pamento foi adquirido em março deste 
ano e começou a funcionar no último dia 
2 de junho. 

De acordo com o diretor Regional 
do Sesc Alagoas, Willys Albuquerque, o 
custo do investimento foi em torno de 
R$ 620 mil. “A nossa expectativa de re-
torno é de aproximadamente três anos”, 
ressaltou.

PROGRAMA ECOS
Em 2013, o Sesc Alagoas implantou 

o Programa Ecos - Programa de Susten-
tabilidade. O programa foi lançado em 
2010 pela CNC, Sesc e Senac com base 
em um pensamento para uma socieda-
de justa, para o desenvolvimento econo-
micamente viável e ecologicamente 
correto. O Ecos direciona as três entida-
des a planejarem ações conjuntas para 
reduzir impactos ambientais e contri-
buir com boas práticas de sustentabili-
dade, seja no trabalho, em casa ou na ci-
dade.

Com o Ecos, o Sesc Alagoas assu-
miu o compromisso socioambiental 
tendo como base a necessidade de exe-
cutar ações que convidem a mudança de 
pensamentos, posturas, paradigmas e 
procedimentos internos.

Aquisição responsável
A compra de um gerador a gás refletirá em economia e continuidade ao 

compromisso socioambiental do Sesc

O gerador a gás proporciona economia, praticidade, segurança e menos poluição



www.al.senac.br
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Sabor em destaque
Senac marca presença no Festival Brasil Sabor. A instituição promoveu oficinas 

de Gastronomia gratuitas, despertando o interesse do público

Instrutora do Senac, Édva Queiroz, ministra a oficina de Bombons Recheados na Arena Gastronômica, no Maceió Shopping

equipe do Senac promoveu, no 

A período de 12 a 15 de maio, na 
praça central do Maceió Shop-

ping, oficinas gratuitas de Gastronomia 
durante a 11ª edição do Festival Brasil Sa-
bor, evento promovido pela Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel). Bombons recheados, Drinks e 
Coquetéis, e Pães Tradicionais foram al-
guns temas abordados durante as aulas, 
que aguçaram a curiosidade e o paladar 
dos participantes. Durante o evento, as 
crianças também colocaram a mão na 
massa por meio da Oficina Kids e apren-
deram a preparar cookies de chocolate 
e brownie no palito.

“É uma enorme satisfação partici-
par de eventos como esse, principal-
mente quando reencontramos pessoas 
que conheceram nossos cursos através 
das oficinas, tornaram-se nossos alunos 

e hoje são destaque no segmento”, emo-
ciona-se Vânia Araújo, Analista de Gas-
tronomia do Senac, ao receber um abra-
ço do chef Jeydson Marinho, 43, ex-alu-
no do curso de Cozinheiro da instituição 
e consultor gastronômico da Nestlé. “O 
Senac é o responsável pela realização do 
meu sonho profissional. Sou muito gra-
to a essa equipe”, disse Marinho, que tra-
balhava como chapeiro e atendente em 
um restaurante até fazer o curso no 
Senac e construir carreira na área de 
Gastronomia.    

História que surpreendeu o casal 
Luciano do Nascimento, 32, e Tatiana 
Alves, 33. Ele é eletrotécnico; ela, pro-
fessora. Mas a Gastronomia é uma pai-
xão dos dois e, por isso, eles fizeram 
questão de participar das oficinas pro-
movidas pelo Senac durante o Festival 
Brasil Sabor, entre elas a de Drinks à base 

de suco de frutas, realizada no sábado 
(14.5). “Já estou de olho na agenda de 
cursos e pretendo dedicar meus sába-
dos a essa arte”, antecipou ele, para a 
alegria da esposa. “Vamos juntos!”, disse 
ela.

E, enquanto os adultos recebiam 
dicas sobre a preparação de drinks e co-
quetéis, além de saborear as bebidas e 
participar de sorteios de Kits Senac, as 
crianças se divertiam nas oficinas Kids 
ministradas pela instrutora do Senac, 
Édva Queiroz. “É sempre muito diver-
tido dar aulas às crianças. Cada passo na 
preparação do prato é uma surpresa. 
Além disso, é uma turma que consigo 
acompanhar o crescimento. Muitos dos 
que participam das oficinas em eventos 
como esses voltam para o Senac para 
participar de outros cursos voltados pa-
ra essa faixa etária”, anima-se Édva, ao 



ser interrompida por Letícia Lopes, de 4 
aninhos, que já “trabalha” no restauran-
te da família. “Tia, depois dessa aula, 
quero fazer um curso no Senac!”

Luiza Camelo, também de 4 anos, 
revelou que vai preparar os cookies de 
chocolate para o “papai e a mamãe”, pro-
messa que a mãe e pedagoga Josy Vas-
concelos tem certeza que será cumpri-
da. “Costumo promover esses momen-
tos de interação entre mim e ela na co-
zinha lá de casa. A diversão é garantida!”, 
conta Josy.    

Para a representante da Abrasel, 
Mônica Bomfim, “além de oferecer ao 
público um gosto da nossa Gastrono-
mia, o Brasil Sabor também é importan-
te para fortalecer parcerias e integrar o 
segmento gastronômico. A Abrasel e o 
Senac já caminham juntos há 10 anos e 
as mudanças que a nossa área teve no 
estado de Alagoas não seria possível sem 
essa união”, concluiu ela.
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O instrutor Roberval Oliveira ministrou as oficinas de Drinks e Coquetéis

BRASIL SABOR

Origem e originalidade na gas-
tronomia brasileira, o Brasil Sabor 
chega a sua 11ª edição, propondo a 
valorização de todo o processo: do 
agricultor ao restaurante com ingre-
dientes cultivados de maneira sus-
tentável e combinados com maes-
tria. 

A mecânica do Festival é sim-
ples e deliciosa. Cada restaurante 
participante prepara um prato a 
partir da “comida do lugar”, que é um 
jeito único de se fazer gastronomia 
valorizando ingredientes encontra-
dos na própria região. As crianças também aproveitaram o evento com a oficina Cookies de Chocolate

Faça já a sua matrícula! Vagas limi-
tadas. Para mais informações, acesse: 
al.senac.br ou ligue para: (82) 2122.7858.

Estimulando ainda mais 

o crescimento da 

gastronomia no estado 

de Alagoas, em julho, o 

Senac abre novas turmas 

para os seguintes cursos:

Bolos Artísticos | 9h às 13h | Unidade Poço

Bolos | 19h às 22h | Unidade Poço

Cozinha Básica | 19h às 22h | Unidade Poço

Marmita Saudável | 14h às 18h | Unidade Poço

Doces e Salgados para Festas | 14h às 18h | Unidade Poço

Culinária Chinesa | 14h às 18h | Unidade Poço

Culinária Caseira Avançada | 14h às 17h | Unidade Poço
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Sustentabilidade
Senac Alagoas implanta Programa de Sustentabilidade ECOS na Unidade 

Poço, e marca presença na Semana do Meio Ambiente 2016

O
Senac Alagoas realizou, na 
tarde do dia 1º de junho, o 
evento comemorativo de 

lançamento do programa de susten-
tabilidade ECOS, na Unidade Poço. 
Criado pelas entidades CNC, Sesc e 
Senac, o ECOS tem como objetivo 
planejar, propor, executar e apoiar 
ações que promovam a prática sus-
tentável nas atividades desenvolvi-
das por essas instituições. 

Sandro Diniz, assessor de Edu-
cação Profissional do Senac, expli-
cou que, desde 2010, o ECOS vem se 
fortalecendo, chegando a sua im-
plantação em 2016. “Agora, com o 
Programa ativo, a Unidade Poço será 
o carro chefe para a implantação do 
mesmo em outras unidades do 
Senac. Hoje, marcamos o dia em que 
a mudança de comportamento em 
prol da sustentabilidade começou”, 
disse Sandro.

Para a gerente da Unidade Po-
ço, Eliene Sarafim, “esse é um mo-
mento rico, pois a mudança tem que 
começar com a postura que temos 
no ambiente de trabalho e de estudo. 
Temos um grande desafio a cumprir, 
mas também temos satisfação em 
saber que essas ações contribuirão 
para a melhoria do nosso planeta”, fa-
lou Eliene antes de assinar o termo 
de adesão, que tem por objetivo am-
pliar a participação da sociedade 
brasileira no trabalho pelo alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), adotados em se-
tembro de 2015 pelas Nações Unidas 
(ONU) e subscrito por 193 países, en-
tre eles o Brasil. 

A coordenadora tática do ECOS 
em Alagoas, Rennisy Rodrigues, 
apresentou o Plano de Ação da equi-
pe ECOS para o público, e contou um 
pouco sobre o processo de implanta-
ção do Programa na instituição. 
“Participamos de várias reuniões on-
de um multiplicador do Programa 
nos guiou até a excelência do Plano 
de Ação ser atingida. E temos muito 
orgulho em informar que a feira de 
orgânicos, a horta Senac e a entrega 

Sandro Diniz fala sobre a importância da implantação do ECOS para o Senac
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A
gindo em prol do Meio Ambien-
te, o Senac, em parceria com a 
Secretaria do Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos de Ala-
goas (SEMARH/AL), também participou 
da Semana do Meio Ambiente 2016, rea-
lizada em locais estratégicos de Maceió, 
como o Pontal da Barra e Ponta Verde, 
nos dias 3 e 5 de junho.

Oferecendo serviços gratuitos co-
mo aferição de pressão, corte de cabelo 
(feminino e masculino), massagem rela-
xante e momentos educacionais com 
alunos da turma do curso Técnico em 
Segurança do Trabalho, o Senac apro-
veitou a oportunidade para divulgar o 
Programa ECOS e firmar seu compro-
misso com a sustentabilidade.

Eva Moraes, coordenadora do 
evento, comentou sobre a importância 
da parceria com o Senac. “Esse ano esta-
mos conscientizando a sociedade sobre 
os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), então é de suma impor-
tância ter a parceria do Senac, não só 
pelos serviços ofertados, mas por ser 
uma instituição de educação séria e 
preocupada com o Meio Ambiente”, fa-
lou ela.

E a educação se fez presente com 
os alunos do curso Técnico em Seguran-
ça do Trabalho, que montaram uma 
maquete de construção sustentável e 
uma horta vertical, para exemplificar 
que o cuidado com a natureza pode ser 
feito de forma simples e criativa. “Pes-
quisamos na internet e aprendemos a 

fazer a compostagem, juntamos garra-
fas pets, copos plásticos e reutilizamos 
tudo para montarmos a maquete e a 
horta. Agora que está tudo pronto, é gra-
tificante explicar para o público e ver o 
interesse pelo meio ambiente nascendo 
em cada um”, explicou Iroana Abdalla, 
aluna do Senac.

A comerciária Álvara Regina foi 
uma das pessoas que visitaram o espa-

ço do Senac e saiu com outra pers-
pectiva, “aproveitei a oportunidade pa-
ra aferir a pressão, mas também estou 
aprendendo muito sobre o Meio Am-
biente”. Irene Moura, industriaria, esta-
va acompanhando Álvara e concor-
dou, “a gente veio por um serviço, mas 
saímos com novas informações e com 
uma nova visão em relação à natureza”, 
concluiu.

Equipe de colaboradores do Senac participa da Semana de Meio Ambiente

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2016

de squeezes para alunos e colabora-
dores, o que reduzirá o uso de copos 
plásticos, estão nesse P.A.”, relatou 
ela.

Paola Barbiere, representante 
do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), aprovei-
tou o momento para falar um pouco 
sobre os objetivos (ODS) e metas que 
formam o PNUD. “O Senac foi além 
do esperado e colocou em seu plane-
jamento estratégico as ODS, provan-
do a seriedade do Programa e seu 
compromisso para com a educação 
sustentável”, afirmou Paola. 

Com foco na educação, Lenice 
Moraes, representante do movimen-
to Nós Podemos Alagoas, também 
elogiou o Senac. “Esse programa é 

excelente, e a execução do mesmo 
destaca, não só a instituição, mas to-
do o estado de Alagoas no cenário 
Nacional. Acredito na educação co-
mo o único caminho verdadeiro da 
mudança, e, integrá-la à sustentabi-
lidade, mostra a força de vontade que 
a equipe do ECOS tem para melhorar 
a situação ambiental em que nos en-
contramos”, concluiu Lenice.

Foi apresentada, então, a equi-
pe ECOS, formada por 14 colabora-
dores do Senac, que convocou ao 
palco a colaboradora da Unidade Po-
ço, Lúcia Tomás, para representar 
toda a Unidade e receber o primeiro 
kit ECOS de sustentabilidade.

Reafirmando seu compromisso 
com o meio ambiente por meio da 

educação, Fernando Veras foi con-
vidado a ministrar a palestra “Água: 
fonte de vida e de problemas”, e Gei-
siane Souza, aluna do curso Técnico 
em Segurança do Trabalho, já sentiu 
o impacto do momento educacional 
em sua vida e repensou algumas 
atitudes do seu cotidiano. “Além de 
aproveitar e aprender um pouco 
mais sobre o meio ambiente, o 
evento de hoje também nos incenti-
vou a refletir sobre pequenas ações, 
como desperdiçar guardanapo, co-
pos de plástico e até a usar o sham-
poo em excesso, poluindo a água 
com produtos químicos. A partir de 
agora, farei meu melhor para redu-
zir os impactos ambientais”, falou 
ela.



LITERATURA NO SESC

Laboratório Sesc de Criação e Ex-
pressão Literária ministrado pelo 
pesquisador Nilton Rezende, dia 
05/05, na Unidade Sesc Centro.

CORTE DE CABELO GRATUITO

O Senac, em parceria com a Aliança 
Comercial, ofereceu corte de cabelo 
para as mamães que faziam compras 
no Centro de Maceió.

SENAC NO INTERIOR DE AL

O Senac realizou serviços de embe-
lezamento para as mães de Penedo 
(foto), Arapiraca, Palmeira dos Ín-
dios e Limoeiro de Anadia.

BIBLIOSESC EM MACEIÓ

O BiblioSesc, no dia 07/05, na Paró-
quia Virgem dos Pobres, (Vergel), 
realizou contação de histórias, ta-
pete literário e pinturas.
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Linha do Tempo



“CANTANDO COM ARTE”

O coral do Trabalho Social com Ido-
sos em apresentação no dia 10/05, na 
Unidade Sesc Poço. Ação que promo-
ve a integração dos idosos.

EMPREGO E RENDA

O presidente do Sistema Fecomércio, 
Wilton Malta, prestigiou a inaugura-
ção da rede francesa, em Maceió, Le-
roy Merlin.

ASSUNTOS DO SETOR

O superintendente do Trabalho e 
Emprego em Alagoas, Israel Lessa, 
foi convidado a participar da reu-
nião de diretoria da Fecomércio.

TREINAMENTO DE MÍDIA

A diretoria e colaboradores do Sis-
tema Fecomércio participaram do 
treinamento com o jornalista Fá-
bio Gusmão, do jornal Extra RJ.
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Sabe aquele ditado "a primeira impressão é a que 

fica", de fato, nosso cérebro retém as informações que 

recebemos nos primeiros 30 segundos, quando entra em 

contato com uma pessoa que ainda não conhecemos. 

Segundo um estudo feito na Universidade de Glasgow, na 

Grã-Bretanha, um simples “olá” já é suficiente para tirar 

conclusões sobre a personalidade de uma pessoa e julgar 

se ela lhe agrada.

Fica claro, então, que se vestir bem é um fator 

primordial para alavancar a carreira, aliada, é claro, a boas 

experiências profissionais. O visual, na maioria das vezes, 

serve como um cartão de visita, caso a pessoa esteja mal 

arrumada ou desleixada, isso pode influenciar 

diretamente nas vendas, negociações, entrevistas, 

treinamentos, apresentações de produtos da empresa, 

entre outras situações.

Uma pesquisa realizada pelo empresário britânico 

Peter Jones, CEO da Dragons, até concluiu que um em 

cada cinco executivos já demitiram funcionários por usar 

roupas inapropriadas. E ainda de acordo com o mesmo 

estudo feito com três mil gestores, metade deles admitiu 

que já deixou de promover ou aumentar o salário de um 

funcionário que não se vestia adequadamente.

O bom senso é, portanto, uma característica 

indispensável para se vestir bem no trabalho. É 

importante observar como as pessoas se vestem na 

empresa em que almeja trabalhar, verificar se a empresa 

apresenta um dress code formal, como terninhos ou uma 

roupa mais social, ou se o trabalho desejável caminha por 

um estilo mais informal.

Para as mulheres, a dica é misturar peças um pouco 

mais casuais com peças clássicas, por exemplo: uma calça 

de alfaiataria, blusa mais casual, blazer e um acessório 

mais sofisticado. Clássicos também são sempre bem 

vindos, como uma camisa de seda (cuidado com 

transparências), uma saia reta, ou um vestido tubinho (que 

não marque o corpo e que não seja muito curto). Evite 

decotes profundos, fendas e roupas muito chamativas, 

lembre-se: naquele momento você é a imagem da 

empresa.

Fuja dos extremos, como saltos muito altos e finos 

com muito referencial de moda, ou sandálias estilo 

"rasteirinhas". Evite também os tamancos, porque eles 

não correspondem ao estilo formal e profissional.

Para as entrevistas de emprego a dica é usar cores 

neutras, sem muitos detalhes, tomando cuidado com o 

uso exagerado de perfume, maquiagem e acessórios, para 

não parecer uma alegoria.

Já para os homens, a dica é evitar os excessos, como 

camisa regata, bermudas, acessórios muito fashionistas (a 

menos que seu trabalho permita), seguindo a regra das 

cores sóbrias, com sapatos clean, e, se for permitido, um 

jeans que seja sempre de uma lavagem mais escura. É bom 

evitar tênis, mantendo-se o mais formal possível. 

Tanto para os homens, como para as mulheres, é 

bom ressaltar que, apesar da aparência ser importante, o 

maior aliado dos colaboradores é o bom senso e a 

qualificação profissional. Afinal, no fim do expediente, o 

que se sobressai ainda é o resultado alcançado.

Artigo

Estilo: como se vestir

adequadamente para o trabalho

O visual, na maioria das vezes, serve como um cartão de 

visita, caso a pessoa esteja desleixada, isso pode influen-

ciar diretamente nas vendas, negociações, entrevistas, 

treinamentos, apresentações, entre outras situações.

“

Socióloga, Consultora de Imagem e Estilo

Instrutora de Moda do Senac Alagoas

Danúbia Barbosa



Estão aí a base para cada uma de nossas conquistas. Mas nenhuma delas 

seria possível se não acreditássemos. Nossa própria trajetória nos mostra 

que perseverar vale a pena. Acreditar é preciso.

16 de julho // Dia do Comerciante

Planejamento, atitude e trabalho
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