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Não permita que uma interrogação atrapalhe o 

crescimento da sua empresa. No mundo dos negócios, 

pergunta sem resposta é um risco que você, 

empresário, não precisa correr. Encomende sua 

pesquisa ao Instituto Fecomércio e descubra o que 

você precisa saber sobre o seu negócio. Agende uma 

reunião e invista no sucesso da sua empresa!

www.fecomercio-al.com.br/ifepd

ifepd@fecomercio-al.com.br

(82) 3026-7218
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N
um cenário econômico instável, 

o consumidor acaba se retraindo 

devido à diminuição de seu po-

der de compras - fruto da alta inflação – e à 

insegurança sobre a manutenção de seu 

emprego, entre outros fatores.
Diante desta realidade, o comércio 

acaba sendo afetado, pois sem movimen-

tar seu estoque, o custo se eleva. Mas o que 

nem sempre é pensado de forma imediata 

é que a sociedade como um todo é afetada 

pela diminuição do consumo. Isto porque, 

ao ter o custo elevado, o comerciante não 

conseguirá suportá-lo por muito tempo e, 

sem margem de lucro, tende a demitir co-

laboradores. Essas demissões acabam por 

representar mais redução de consumo, 

uma vez que as necessidades mais urgen-

tes de sobrevivência sempre serão priori-

tárias.
Frente a este contexto, o que pode-

mos fazer para auxiliar nossos represen-

tados? Poderíamos imaginar muitos 

projetos, desde capacitações profissionais 

e articulações políticas em prol da redução 

da carga tributária até o estímulo ao em-

preendedorismo e inovações no mercado, 

mas nestes aspectos, as providências exi-

giriam um planejamento a médio e longo 

prazo e o nosso comércio reclama por ini-

ciativas urgentes.
Foi por este motivo que a Fecomércio 

firmou parceria com a Câmara de Dirigen-

tes Lojistas de Maceió para a Campanha 

Liquida Geral Alagoas. Já consolidada na 

capital, a campanha passou a atender os 

municípios de nossos sindicatos filiados. 

Independentemente de bandeira de enti-

Presidente do Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Unir para fortalecer

dade, vemos nossa economia e nossos 

representados como a força de nosso 

Estado. Somos e sempre seremos favorá-

veis às inciativas que possam gerar resul-

tados e acreditamos na união de forças 

para estimular e desenvolver nosso setor.
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Entrevista

D
omingo, 17 de abril. No ple-
nário da Câmara dos Depu-
tados, em Brasília, parla-

mentares autorizam a abertura do 
processo de impeachment contra a 
presidente Dilma Rousseff. O Brasil 
acompanhou a votação com várias 
manifestações a favor e contra o 
processo. Após seis horas de vota-
ção, 342 deputados federais vota-
ram sim pelo impeachment.

A decisão agora estará nas 
mãos dos senadores. A eles cabe re-
ferendar ou não a decisão do plená-
rio da Câmara e, em caso de aceita-
ção, instaurar o procedimento que 
poderá levar ao afastamento tem-
porário ou definitivo da presidente 
da República.

Caso o processo seja aberto 
pelo Senado, a presidente Dilma se-
rá afastada de suas funções por até 
180 dias e o vice-presidente Michel 
Temer (PMDB) assume o governo 
interinamente. Considerando o a-
fastamento, a comissão especial do 
Senado irá instruir o processo que 
não tem prazo para conclusão. Será 
produzido um novo parecer, em que 
a presidente se torna ré. O docu-
mento é votado pela comissão e de-
pois precisa da aprovação da maio-
ria simples do plenário do Senado. 

A sessão de julgamento acon-
tece no Senado e deverá ser presidi-
da pelo presidente do STF, ministro 
Ricardo Lewandowski. Para conde-
nar a presidente de forma definitiva, 
serão necessários 54 votos dos 81 
senadores. Caso aconteça, a presi-
dente perde o mandato e fica inele-
gível por oito anos. Se isso ocorrer, 
Temer assume em definitivo até a 
conclusão do mandato, em 31 de de-
zembro de 2018.    

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) avalia que houve um im-
portante avanço com a decisão, em 
17 de abril. Para a CNC, se o Senado 
aprovar o afastamento de Dilma, o 
ambiente político vai registrar uma 
mudança favorável, melhorando o 

clima de confiança, apesar de a eco-
nomia ainda continuar em crise.

Na avaliação da Confederação, 
a conjuntura de recessão poderá ter 
vida longa e só terá alento após um 
amplo e profundo ajuste fiscal, ca-
paz de equilibrar o déficit orçamen-
tário e estancar o percurso explosi-
vo da dívida pública. Incluindo forte 
queda na taxa Selic, que está arra-
sando as contas do Tesouro Nacio-
nal. O presidente da Fecomércio AL, 
Wilton Malta, também se posicio-
nou favorável ao afastamento da 
presidente, por acreditar que não 
há condições de governabilidade.

Acompanhe a entrevista com o 
psicanalista Rodrigo Gomes Leite, 
que é mestre em Psicologia pela 
Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal) e mestre em Ciência Política 
pela Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE).

Folha Fecomércio - Para alguns es-
pecialistas, essa crise é a pior dos 

últimos 20 anos. Qual é a sua aná-
lise?

Rodrigo Leite - Este é, certamente, 
o momento político mais delicado 
da Nova República (pós-1988). Em 
1992 houve o impeachment do 
presidente Collor, mas os impactos 
políticos foram bem menores, haja 
vista a inexistência de partidos vi-
gorosos e de militância que lhe for-
necessem apoio. Independente-
mente do mérito da questão, no ca-
so Collor houve um consenso das 
grandes forças políticas nacionais 
para o impedimento do presidente. 
O caso atual é mais complexo. Te-
mos o governo Dilma, que, de fato, 
deixou de ser governo e possui 2/3 
do Congresso na oposição, e temos 
um possível governo Temer, que 
pode assumir sob um véu de suspei-
ção, a depender da força que ganhe 
a narrativa do golpe. Além disso, de-
ve se considerar que Temer não 
herdou o apoio popular que a presi-
dente Dilma perdeu. É um momen-

Brasil: um país em crise
Para especialista, o atual momento político é o mais delicado da Nova República; E 

demanda a repactuação das relações entre os poderes

Rodrigo: A instabilidade política aumenta os níveis de desconfiança na economia



Entrevista

to dramático, que demanda a repac-
tuação das relações entre os pode-
res Executivo e Legislativo, que 
nada mais é do que a normalização 
das relações entre Presidência da 
República e Congresso Nacional. A 
grande questão é: quem possui mais 
condições para normalizar essa re-
lação? A ideia de novas eleições co-
meça a ganhar força.

Folha Fecomércio - Qual é o refle-
xo desse cenário para a economia?

Rodrigo Leite - Há uma retroali-
mentação entre as crises econômi-
ca e política. A instabilidade política 
aumenta os níveis de desconfiança 
na economia. É como se o grande 
investidor e o pequeno consumidor 
sentissem que é arriscado depositar 
seu recurso num cenário que não 
fornece segurança e previsibilida-
de. Ao mesmo tempo, a crise econô-
mica aprofunda o descontentamen-
to político.

Folha Fecomércio - Especifica-
mente para o setor terciário, quais 
os possíveis desdobramentos?

Rodrigo Leite - Um estudo recente 
da Fecomércio de São Paulo de-
monstrou que os consumidores es-
tão se endividando menos, e mesmo 
assim não estão conseguindo guar-
dar dinheiro. Os índices de retração 
na economia caracterizam que es-
tamos em recessão econômica. 
Imaginemos todos os investidores 
(repito, desde o pequeno consumi-
dor ao grande empreendedor). Se 
ninguém tem confiança, ninguém 
gasta, ninguém investe. Mas se nin-
guém gastar, o dinheiro não circula. 
Se o dinheiro não circula, o consu-
mo cai, o desemprego aumenta e 
você começa a consumir o dinheiro 
que havia poupado.

Folha Fecomércio - Os efeitos des-
sa crise provocam consequências 
mais graves para algumas regiões 
do País? Para o Nordeste, conside-
rando as peculiaridades regionais, 
quais os prejuízos proporcionados 

pela atual conjuntura?

Rodrigo Leite - Noto que a avalia-
ção da Fecomércio de São Paulo 
também, a princípio, é válida para o 
Nordeste. Especificamente para 
Alagoas, existem outras variantes. A 
saúde do setor terciário alagoano, 
infelizmente, ainda é muito depen-
dente da produção canavieira. Mes-
mo a alta do dólar, que favorece as 
exportações, não foi suficiente para 
segurar a crise do setor canavieiro. 
A limitação de linhas de crédito tem 
impactado na produção, criando 
um efeito dominó em nossa econo-
mia.

Folha Fecomércio - Na sua avalia-
ção, o que o brasileiro pode esperar 
do futuro político e econômico do 
País?

Rodrigo Leite - Espero a normali-
zação das relações entre Executivo 
e Legislativo. O chefe do Executivo 
precisa da maioria simples do Con-
gresso (50% + 1) para a aprovação do 
projeto de lei mais simples. Para 
uma PEC (Projeto de Emenda à 
Constituição) precisa de maioria 
qualificada, 2/3. Como governar, 
ainda que consiga vencer a batalha 
do impeachment, quando não se 
possui sequer a maioria simples e 
mais de 2/3 dos congressistas estão 
na oposição? Não julgo o mérito da 
inocência ou culpa da presidente 
Dilma ou a constitucionalidade do 
fato. Os juristas podem fazê-lo com 
mais propriedade. O cientista polí-
tico tenta se concentrar na viabili-
dade dos governos que existem e 
dos que, porventura, venham a exis-
tir. Temos uma situação na qual os 
três titulares na linha de sucessão 
presidencial (Michel Temer, Eduar-
do Cunha e Renan Calheiros, res-
pectivamente) são investigados por 
fatos graves na operação Lava-Jato. 
Não adianta pensar numa solução 
institucional da crise (impeachment 
ou permanência da presidente Dil-
ma) e criar uma crise social. Nos úl-
timos anos tivemos enormes mani-
festações populares (2013, 2015 e 

2016). O PT é alvo frequente nessas 
manifestações, mas seria desonesto 
considerarmos que é o único. Há 
evidente reprovação a toda classe 
de representantes políticos. O elei-
tor médio espera combate à cor-
rupção. Mas até onde ela vai?

Psicanalista, Mestre em Psicologia e Mestre em Ciência Política

Rodrigo Leite
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ornalistas de Federações do Co-

J mércio e de Federações Nacionais 
estiveram em Maceió para partici-

par do IX Encontro dos Assessores de 
Comunicação do Sistema Comércio, 
realizado pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) e tendo a Fecomércio AL co-
mo anfitriã. O evento também contou 
com a participação de representantes 
do Sesc e do Senac.

Nos dias 31 de março e 1º de abril, 
os profissionais discutiram temas co-
muns ao cotidiano de suas atividades e 
debateram projetos, ações e ideias de 
interesse do setor e da sociedade.

Na abertura do encontro, Wilton 
Malta, presidente da Federação, desta-
cou a preocupação com o atual cenário 
sociopolítico brasileiro e a importância 
da contribuição – e sustentabilidade – 
do comércio em meio aos aconteci-
mentos recentes. 

Malta se disse indignado com o 
momento pelo qual o Brasil passa. “Ligo 
para meus pares, presidentes de fede-
rações de outros Estados, no sentido de 
que devemos nos mobilizar cada vez 
mais. É oportuno que vocês, profissio-
nais de imprensa, saibam e divulguem 
nossa preocupação”. Para o presidente, a 
Comunicação é a área eficaz para que o 
público geral e os representados pelas 
entidades do Sistema possam tomar 
conhecimento real das ações e preocu-
pações do setor. “Que vocês levem para 
seus Estados iniciativas e ideias que 
possam contribuir para o crescimento 
de nosso setor e do País”, afirmou.

A chefe da Assessoria de Comu-
nicação da CNC, Cristina Calmon, abriu 
o encontro saudando os participantes e 
destacando a programação dos dois dias 
de atividade. “A gestão da marca é um 
desafio, de forma conjunta, para as 
entidades do Sistema”, exemplificou.

DISCUSSÕES
Dentre os assuntos abordados, o 

“Uso da marca conjunta pelas entidades 
Fecomércio-Sesc-Senac” foi um dos 
mais relevantes devido às particula-
ridades jurídicas e as possibilidades de 
aplicações da assinatura sistêmica. 
Ministrada pela advogada da Divisão 
Jurídica da CNC, Maria Elizabeth Ribei-
ro, a palestra foi conduzida à luz da ju-
risprudência do Tribunal de Contas da 
União (TCU) em casos semelhantes.

De acordo com a jurista, é possível 
entender a marca conjunta como cole-
tiva, pois identifica produtos ou serviços 
provenientes de membros de uma orga-
nização ou grupo de entidades. Eliza-
beth apresentou alguns pilares que 
podem nortear os profissionais na uti-
lização da assinatura sistêmica: finalida-
de do evento; financiamento do evento; 
atendimento aos objetivos profissionais 
e o equilíbrio na disposição das marcas.

A programação ainda contou com 
a palestra “Banco de Mídias do Sistema 
Comércio”, ministrada por Walter San-
tos, coordenador de Documentação e 
Informação na CNC. “As dificuldades 
das Federações foram levantadas a par-
tir da audição das discussões sobre o 
tema no último encontro. E todas essas 

necessidades apontavam muito forte-
mente para a necessidade de constru-
ção de um Banco de Mídias”, explicou o 
especialista ao iniciar a apresentação. 

A sustentabilidade no ambiente 
corporativo foi debatida com a palestra 
“Implantação do Programa Ecos nas Fe-
derações”, com Mário Saladini, do Nú-
cleo de Sustentabilidade do Sesc/DN, e 
Leonardo Fonseca, do Departamento de 
Planejamento da CNC. Já o tema Comu-
nicação Integrada foi apresentado por 
Cristina Calmon e Celso Chagas, da 
Comunicação da CNC, e por Leonardo 
Fonseca. Participaram com cases de su-
cesso as Federações de Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe e Rio Gran-
de do Sul.

Encontro de

comunicação

www.fecomercio-al.com.br

Com o apoio da 

Fecomércio, CNC reúne 

Assessores de 

Comunicação do 

Sistema em Maceió e 

debate projetos de 

interesse do setor e da 

sociedade
Após dar as boas vindas, Malta destacou o papel estratégico da Comunicação 

Elizabeth: uso da marca requer cautela
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Confederação Nacional do 

A Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) e a Fecomércio 

Alagoas participaram ativamente do II 
Encontro Nacional dos Executivos 
dos Secovis do Brasil (II Enesb), entre 
os dias 3 e 5 de abril, no Hotel Ritz La-
goa da Anta, em Maceió. O encontro 
reuniu Sindicatos da Habitação de 13 
estados mais o Distrito Federal.

Para o coordenador geral da Câ-
mara Brasileira de Comércio e Serviços 
Imobiliários (CBCSI), órgão consultivo 
da CNC, e presidente do Secovi Rio de 
Janeiro, Pedro Wahmann, o setor imo-
biliário está sentindo bastante a crise 
econômica e política do Brasil. “O pro-
blema é a falta de confiança dos 
empresários em investir, dos consumi-
dores em comprar, a escassez de fi-
nanciamento e os juros altos”, obser-
vou em conferência de abertura, 
acrescentando que é preciso resolver a 
questão política para controlar a 
inflação.

Wahmann discorreu com proprie-
dade sobre as crises que já enfrentou 
nos negócios e encara com otimismo o 
cenário futuro ao acreditar que o País irá 

superar mais esse momento de crise, 
pois possui uma economia que interessa 
aos outros países e tem um poder de 
consumo grande.

O presidente do Secovi Alagoas, 
Nilo Zampiere Júnior, destacou a sa-
tisfação em realizar a segunda edição 
do encontro em Maceió e do desafio 
dos empresários em conciliar as ati-
vidades empresariais e sindicais com 
o propósito de contribuir para o 
crescimento do setor.

Presente ao evento, o presiden-
te da Fecomércio AL, Wilton Malta, 
afirmou que as discussões sobre os 
temas imobiliários contribuirão para 
elevar a administração do setor, for-
talecendo-o para vencer o atual con-
texto econômico.

A programação do evento con-
tou com a participação do assessor 
do Departamento de Planejamento 
da CNC, Leonardo Fonseca, profe-
rindo a palestra “Gestão de Produtos 
e Serviços”; e do assessor Legislati-
vo da CNC, Ênio Zampiere, como 
coordenador da reunião do grupo 
“Noções Avançadas de Acompanha-
mento Legislativo”.

INDICADOR
Na mesma semana em que re-

cepcionou o II Enesb, o Secovi AL 
apresentou à imprensa alagoana o 
primeiro indicador do mercado imo-
biliário de Maceió. A ferramenta fa-
cilita o segmento pela riqueza de 
detalhes. 

Em Maceió, a pesquisa come-
çou em janeiro deste ano e seguem a 
metodologia padrão dos Secovis do 
Brasil, sendo realizadas por meio de 
técnica de amostragem. O foco prin-
cipal da ferramenta é acompanhar a 
conjuntura econômica e particulari-
dades do setor imobiliário. Já o 
objetivo secundário é a avaliação da 
tendência por indicadores apropria-
dos.

Analista econômica do Secovi e 
responsável pela elaboração das es-
tatísticas, Lucineli Martins explicou 
que além dos imóveis residenciais, o 
indicador analisa também imóveis 
comerciais. Os cálculos sobre renta-
bilidade são utilizados para acom-
panhamento da valorização de ativos 
reais para análises macroeconômi-
cas.

Mercado imobiliário
Alagoas recebeu Encontro Nacional dos Secovis. Evento propôs o intercâmbio 

de executivos do setor, que sofre os reflexos da crise econômica

Executivos dos Sindicatos da Habitação discutiram temas relevantes durante o II Encontro Nacional dos Secovis, em Maceió
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www.fecomercio-al.com.br

ma iniciativa do Sindibeleza, 

U com o apoio da Fecomércio 
AL, promoveu no dia 11 de 

abril uma reunião entre empresários 
do segmento e representantes da 
Vigilância Sanitária de Maceió (Visa). 

O encontro foi provocado devi-
do à autuação do órgão em salões de 
beleza, principalmente no tocante à 
substituição da estufa pelo autoclave; 
aparelhos utilizados na esterilização 
dos instrumentos. Os empresários não 
são contra as fiscalizações, até porque 
sabem da importância do cumprimen-
to das normas sanitárias, mas esperam 
que as abordagens ocorram dentro do 
poder de polícia conferido ao poder 
público.

Além disso, questionam a forma 
como ocorre a seleção dos estabeleci-
mentos fiscalizados, que parece não 
seguir um padrão de igualdade, pois é 
comum em locais com mais de um salão 
apenas um deles passar pela aborda-
gem. Outra queixa do setor é que as 
ações da vigilância incidem apenas em 
salões de médio e grande porte, igno-
rando os pequenos e os informais.

Os representantes da Vigilância 
Sanitária, Fábio Cavalcante e Elizabete 
Cândido, respectivamente coordena-

dor e inspetora de Exercício Profissio-
nal, explicaram que normalmente as 
fiscalizações em salões de beleza 
acontecem quando o órgão é provocado 
em alguns aspectos, como a denúncia 
de consumidor, uma vez que a equipe de 
fiscais é reduzida. Os especialistas apro-
veitaram a oportunidade para escla-
recer dúvidas dos presentes sobre 
questões de higiene e legislação.

De acordo com o presidente do 
Sindibeleza, Ariel Fernandes, o encontro 
foi positivo, uma vez que dele resultará 
uma reunião com o órgão público. “O 
Sindibeleza coloca-se como parceiro da 
Vigilância Sanitária. A ideia é contribuir 
para que as fiscalizações tenham, num 
primeiro momento, caráter educativo. 
Também iremos definir, nessa futura 
reunião, a realização de uma palestra a 
ser ministrada pela Vigilância aos em-
presários visando esclarecer dúvidas e 
orientar sobre as normas higiênico-
sanitárias”, afirmou.

O assunto foi comentado na 
reunião de diretoria da Fecomércio, no 
dia 19 de abril, quando Ariel comemorou 
o fato de reunir tantos proprietários de 
salão de beleza e o diálogo establecido 
entre o setor e a Vigilância por meio da 
intermediação da Fecomércio.

Fiscalização
Sindibeleza reúne empresários e Vigilância Sanitária 

para tratar sobre fiscalização

Campanha Viagem Solidária promove dia de lazer 

aos comerciários de União dos Palmares

O Sindilojas União dos Palma-
res, em parceria com o Sesc, promo-
veu, no dia 10 de abril,  um dia de 
lazer aos comerciários do município, 
antecipando a comemoração do Dia 
de Trabalhador (1º de maio). 

Ao todo participaram 96 co-
merciários que colaboraram com a 
campanha Viagem Solidária, que ar-
recadou 1kg de alimento por inscrito, 
além de uma taxa simbólica de R$ 
2,00 (dois reais) que será revertida 
em alimentos. O sindicato ainda não 

definiu a entidade que será benefi-
ciada com a doação, o que deverá 
ocorrer na próxima reunião de dire-
toria.

Para o presidente do Sindilojas, 
Adeildo Sotero, a iniciativa é um re-
conhecimento do sindicato e dos 
empresários ao papel desem-
penhado pelos comerciários, mas 
também é uma oportunidade de 
apresentar a eles uma parte da atua-
ção do Sistema Fecomércio em Ala-
goas.

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

ATACADISTA - O lançamento da Revista 
Acadeal, veículo oficial da Associação do 
Comércio Atacadista e Distribuidor de 
Alagoas, ocorrido no dia 20 de abril, no 
Maceió Mar Hotel, marca o novo mo-
mento para o setor, inclusive com a con-
quista de um canal de diálogo com o 
Governo do Estado. Na oportunidade, o 
superintendente de Indústria e Comér-
cio da Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Econômico e Turismo 
(Sedetur), André Luiz Gomes, disse que 
o governo não vinha na mesma fre-
quência do setor produtivo e comemo-
rou a nova fase de parceria.

ATACADISTA 1 - O presidente da 
Acadeal, José de Sousa Vieira, destacou 
os avanços obtidos pelo setor ao longo 
de 2015, como a legislação tributária 
moderna e mais simplificada que per-
mite uma negociação direta por meio da 
Sefaz. Outro motivo de comemoração 
apontado por Vieira é a adesão de mais 
empresários associados à Acadeal. 

ATACADISTA 2 - O presidente do Siste-
ma Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD, 
Wilton Malta, prestigiou o lançamento 
da revista. Em sua fala, Malta afirmou ser 
necessária a flexibilidade do governo 
em todas as instâncias com o propósito 
de apoiar o setor produtivo. Quanto ao 
atual momento econômico e político, 
Malta destacou a preocupação com re-
lação aos números do desemprego no 
País que tem preocupado a classe em-
presarial. Os diretores regionais do Sesc 
e do Senac, Willys Albuquerque e Telma 
Ribeiro, também prestigiaram o lança-
mento da revista.

Vieira celebra avanços do setor Atacadista



O
lançamento da 14ª edição da 
Campanha Liquida Geral 
Alagoas, uma realização da 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 
aconteceu durante um café da manhã, 
no dia 5 de abril, no Sesc Centro. Com o 
slogan “Uma tesourada no preço alto”, a 
campanha deixou de ser apenas em Ma-
ceió e passou a ter abrangência estadual 
com a participação da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Alagoas (Fecomércio AL). 

O evento tem como principal 
objetivo estimular as vendas ao dispor 
de preços promocionais diferenciados, 
além de atrair o consumidor com di-
versos prêmios, mantendo o aqueci-
mento do varejo. Entre os dias 7 a 17 de 
abril, a cada R$ 30 reais em compras nas 
lojas participantes da campanha, o con-
sumidor teve direito a trocar por um 
cupom e concorrer aos prêmios: dois 
carros zero quilômetro e duas motos. 

O objetivo foi alcançado, pois o 
fator de vendas correspondeu a R$ 
32 milhões. Produtos que não exigem 
parcelamento foram mais vendidos 
como calçados e vestuários. Já os 
itens da linha branca, por exemplo, 
as vendas foram menores, o que de-
monstra que os consumidores estão 
endividados ou evitando contrair dí-
vidas, confirmando as informações 
apontadas pelas pesquisas desenvol-
vidas pelo Instituto Fecomércio.

A Liquida Geral já está consolidada 

no calendário do comércio da capital 
alagoana pelo estímulo à economia 
local, mas com a parceira com a 
Fecomércio, ampliou a oportunidade 
aos municípios de seus sindicatos 
filiados: Arapiraca, Palmeira dos Índios, 
União dos Palmares e Penedo.

Para o presidente da Fecomércio 
AL, Wilton Malta, a parceria foi muito 
positiva para o setor, pois à medida que 
abrange quatro importantes centros 
empresariais do Estado, além de Ma-
ceió, aumentam as chances de movi-
mentar a economia. “O momento é de 
buscar alternativas e convidar o consu-
midor a comprar apresentando preços 
atrativos e facilitando as condições de 
pagamento”, afirmou Malta.   

Além da Fecomércio, a promoção 
tem o apoio da Fecomércio, Sindilojas 
Arapiraca, Sindilojas União, Sindilojas 
Palmeira e Sindilojas Penedo, sindi-
catos filiados à entidade, além do Go-
verno do Estado, Prefeitura Municipal 
de Maceió, Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste, Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), Aliança Comercial, 
Shopping Maceió, Parque Shopping, 
Shopping Pátio, Arapiraca Garden 
Shopping, Hiper Bompreço, Unicred, 
Sipag, Icatu Seguros, Mapfre, Aliança 
Motos e Gama Renault.

O sorteio aconteceu no dia 26, às 
19h, na sede da CDL, e a entrega dos 
prêmios será realizada no próximo dia 
6 de maio.

FOLHA FECOMÉRCIO  11

Aquecendo o varejo
Em parceria da Fecomércio, CDL lança Liquida Geral Alagoas e amplia campanha 

para os municípios de Arapiraca, Penedo, Palmeira e União

A campanha conseguiu alcançar o objetivo e deu uma trégua ao empresário
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www.sescalagoas.com.br

Palco Giratório 2016
As apresentações de artes cênicas aconteceram com grupos de SE, MG, SP e 

AM. Em agosto, será a vez da Mostra de Artes Aldeia Sesc Arapiraca
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ntre os dias 4 e 18 de abril, 

E Maceió recebeu a 19ª edição 
do maior circuito brasileiro 

de artes cênicas, o Palco Giratório. 
Mais uma vez, o formato concentrou 
todas as apresentações em Maceió, 
que contabilizou uma média 250 
pessoas por apresentação. No pró-
ximo mês de agosto, o grupo passará 
novamente por Alagoas quando irá 
compor a programação da primeira 
Mostra de Artes Aldeia Sesc Arapi-
raca, na cidade de Arapiraca.

O Palco Giratório é uma ação con-
solidada em Alagoas e de suma impor-
tância para a população e ao cenário 
artístico local, além de apresentarem 
seus espetáculos os grupos participan-
tes também compartilham experiências 
e conhecimentos por meio de oficinas, 
mesas redondas. O projeto oportuniza o 
acesso a obras de artes cênicas e a difu-
são artística como ferramenta de trans-
formação social.

A programação aconteceu nas 
unidades Sesc, salas de espetáculos e 
nas ruas e praças públicas. Maceió rece-
beu grupos de Sergipe, Minas Gerais, 
São Paulo e Amazonas. Enquanto Arapi-
raca receberá produção do Mato Gros-

so. E grupos locais também foram 
convidados para compor as apresen-
tações, além dos selecionados pela cu-
radoria nacional do projeto.

Para o Analista em Artes Cênicas 
do Sesc, Magnum Ângelo da Silva, a rea-
lização da 19ª edição do Palco Giratório 
foi totalmente positiva. “Tivemos uma 
programação de espetáculos de alta 
qualidade, espetáculos convidados e os 
que compõem o circuito do Palco Gira-
tório. Oficinas que possibilitaram mo-
mentos de fruição a respeito do circo, do 
teatro, da performance e da dança”, afir-
mou. Ele adiantou que haverá novidade 
para a comemoração dos 20 anos do 
projeto em 2017.

Magnum define o Palco Giratório 
como um momento de efervescência 
nas Artes Cênicas em Alagoas. “Alunos, 
artistas e público em geral lotam as casas 
de espetáculos para apreciar trabalhos 
de alta qualidade que circulam por todo 
Brasil. Além da troca que se estabelece 
entre os grupos que circulam pelo Palco 
Giratório e os artistas locais nas oficinas, 
no pensamento giratório e nos bate-
papos após as apresentações”, resume.

No dia 12, houve a apresentação 
do espetáculo A.N.J.O.S e o agenda-

mento de quase 200 alunos da rede 
pública de ensino, do interior e da 
capital. O espetáculo infanto-juvenil 
da Cia Cênica Nau de Ícaros (SP) 
mostrou a história de Nuno e seus 
amigos Ana, Nico, Jonas, Olivia e 
Suriá, a divertida “gangue” dos 
A.N.J.O.S. Em uma jornada quarto 
adentro, de brincadeira em brinca-
deira, os personagens vão puxando 
histórias, remendando pensamen-
tos, consertando medos, costurando 
sonhos, navegando pela imaginação.

O PROJETO 
Realizado por meio da Rede Sesc 

de Intercâmbio e Difusão das Artes Cê-
nicas, O Palco Giratório acontece siste-
maticamente desde 1998, nos 26 Esta-
dos brasileiros, Distrito Federal, Escola 
Sesc de Ensino Médio, Estância Ecoló-
gica Sesc Pantanal e Centro Cultural 
Sesc Paraty. A ação promove o acesso a 
espetáculos de qualidade a um público 
amplo e diversificado e divulga o traba-
lho de profissionais provenientes de di-
versos estados do país, o encontro e o 
diálogo sobre as artes cênicas, pelo olhar 
daqueles que fazem dança, circo e teatro 
no Brasil.

O público alagoano prestigiou todas as apresentações ligadas às artes cênicas da 19ª edição do Palco Giratório
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terceira edição da Semana do 

A Livro Infantil, realizada na 
Unidade Sesc Arapiraca, reu-

niu um público em torno de 1.400 pes-
soas. Durante o período de 12 a 15 e de 
18 a 19 de abril, crianças e adolescen-
tes participaram de uma ampla pro-
gramação. A Semana do Livro Infantil 
foi uma atividade integrada realizada 
entre a Coordenação de Cultura e a da 
Biblioteca. Este ano, as escritoras Ana 
Maria Machado e Thalita Rebouças 
foram homenageadas.

As contações de histórias foram 
conduzidas por Helga Silveira, Nel-
sinho Silveira, Tininha e Luciene Tor-
res. A programação contou ainda com 
cinema, oficinas artísticas de confec-
ção de fanzine, com Fabiana Salsa, e 
de estêncil, visita guiada à Biblioteca, 
apresentação teatral dos alunos do 
Projeto Habilidades de Estudo (PHE) 
do Sesc Ler, piquenique literário e ba-
te-papo com escritores locais.

O delicioso piquenique literário 
dispôs das obras de Ana Maria Ma-
chado em um baú para que os alunos 
de escolas públicas e particulares 
pudessem escolher e fazer a leitura. 
A agradável leitura foi acompanhada 

de frutas, biscoitos e sucos para 
compor o cenário do piquenique.    

De acordo com a Analista de 
Cultura do Sesc Arapiraca, Rosana 
Dias, as duas escritoras escolhidas 
para homenagem têm obras de forte 
impacto no universo literário. “Al-
gumas das obras dessas escritoras 
encontram-se na Biblioteca do Sesc 
Arapiraca, partimos deste contexto 
para estas homenagens, pois duran-
te a Semana do Livro Infantil o públi-
co pôde ter contato com as obras. 
Bem como, tornar possível que este 
mesmo público e outros possam tor-
nar-se visitantes frequentes da Bi-
blioteca”, explicou. 

Ana Maria Machado publicou 
mais de 100 obras e é considerada 
um ícone da literatura brasileira in-
fanto-juvenil. Começou a escrever 
histórias infantis no final da década 
de 1960 e até hoje seus livros são 
indicados para leitura. Thalita Re-
bouças é considerada fenômeno da 
literatura infanto-juvenil com mais 
de um milhão e meio de exemplares 
vendidos. É autora de 18 livros, 
alguns deles publicados em Portugal, 
no Japão – Ela Disse Ele Disse, saiu 

em forma de mangá – e em 20 países 
da América Latina. Sua obra migrou 
para o teatro, o cinema e a internet e 
inspirou a criação do jogo de tabulei-
ro Fala Sério. 

Para Rosana, a realização da Se-
mana do Livro Infantil é de total rele-
vância para os participantes, pois 
fomenta o contato com obras de di-
ferentes autores, propicia o gosto 
pela leitura, provoca nas crianças as 
possibilidades de diversas leituras. 
“Seja pela leitura de um livro, seja 
pela leitura audiovisual na sessão de 
cinema, pela leitura visual na oficina 
de estêncil, e também fomenta a 
escrita, algo que foi instigado na ofi-
cina de confecção de fanzine. A orali-
dade foi presente com as narrações 
de histórias”, comemorou. 

A Analista de Cultura do Sesc 
Arapiraca ressaltou que para o públi-
co adolescente foram trabalhadas as 
obras de Thalita Rebouças com bate-
papo sobre as publicações, inclusive 
com a presença de escritores locais 
como: Janu Leite, Marta Eugênia e 
Cícero Galdino, este último é mem-
bro da Academia Arapiraquense de 
Letras e Artes (ACALA).

Semana do Livro Infantil

www.sescalagoas.com.br

As escritoras Ana Maria Machado e Thalita Rebouças foram homenageadas 

durante a ação que reuniu público de escolas públicas e particulares

O público foi convidado a participar do mundo encantado da leitura. Cheio de letras, aprendizado e muita imaginação



O
Programa de Comprometi-
mento e Gratuidade (PCG) 
oferta escolinhas esportivas 

aos filhos de comerciários, que pos-
suem renda familiar até três salários 
mínimos. O PCG é direcionado para 
crianças e jovens com idade entre 8 a 18 
anos. Para 2016, as unidades do Sesc 
Alagoas disponibilizaram 49.580 vagas e 
a meta está próxima de ser alcançada. 

Na Unidade Sesc Poço aconte-
cem as modalidades esportivas de futsal, 
judô e dança; na Unidade Sesc Guaxuma 
é o Projeto Jogando e Aprendendo a 
Viver, com futebol society, handebol, 
vôlei e natação. Na Unidade Sesc 
Arapiraca também atua o Jogando e 
Aprendendo a Viver, futsal e o Projeto 
Jogando com as Mãos, nas seguintes 
modalidades: handebol, basquete e 
vôlei. As aulas acontecem duas vezes por 
semana com duração de 1h30 cada aula. 
O PCG também atua no município de 
Teotônio Vilela com iniciação esportiva.

Para a coordenadora de Esportes e 
Recreação do Sesc (CEREC), Girlane 

Simões, o PCG oferece ações de cunhos 
socioeducativos e insere a prática da 
atividade física no cotidiano garantindo 
benefícios a saúde. “Os participantes 

têm a oportunidade de vivenciar e 
aprimorar a parte técnica e prática da 
modalidade esportiva escolhida. 
Desenvolve habilidades motoras, 
melhora a coordenação, as condições 
cardiorrespiratórias e a socialização”, 
afirmou.

O aluno deve estar devidamente 
matriculado na rede pública de ensino 
ou particular. É necessário preencher o 
formulário disponibilizado nas Centrais 
de Atendimento das Unidades Sesc Po-
ço (Maceió) e Arapiraca.

No ato da inscrição o aluno e o seu 
responsável legal devem apresentar os 
documentos originais e entregar as 
cópias do RG ou certidão de nasci-
mento, CPF, comprovante de residência 
(com emissão inferior a 60 dias), 
documento que comprove deficiência 
física ou mental, quando for o caso, 
comprovante de escolaridade e as fichas 
de inscrição PCG do aluno participante 
com a auto declaração de renda familiar 
de até três salários mínimos e o ques-
tionário socioeconômico.
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Comprometimento e Gratuidade
A meta do programa é atender cerca de 50 mil crianças e jovens em Maceió 

e mais dois municípios alagoanos com várias modalidades esportivas

Novecentos e sessenta crianças e 
adolescentes, com idades entre 7 e 14 
anos, estão inscritos no Sesc Criança. O 
projeto é uma competição de futsal no 
qual as crianças aprendem as regras 
básicas do esporte, participam de 
competição e convivem em grupo. 

Participam do projeto alunos de 
escolas particulares e públicas. As 
inscrições encerraram no dia 15 de abril. 
O futsal acontece aos sábados, das 8h às 
18h, no Sesc Poço. Uma das contribui-
ções do projeto para as crianças que 
nunca participaram de competições é o 
referencial na iniciação à prática do 
futsal. Já para os participantes  antigos, o 
Sesc Criança funciona como um aper-
feiçoamento na modalidade.

Projeto trabalha a modalidade de futebol de salão com crianças e adolescentes 

até 14 anos. Participam alunos de escolas públicas e privadas

Atividades do projeto são realizadas aos sábados, das 8h às 18h, no Sesc Poço

Em 2016, foram ofertadas 49.580 vagas
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sonho de trabalhar na área 

O de Moda incentivou Elton a 
buscar, logo cedo, a profi-

ssionalização. Aos 21 anos, o garoto 
que acompanhava, atento, o movi-
mento consecutivo da agulha com a 
linha da máquina de costura da avó, 
hoje exibe, orgulhoso, os certifica-
dos de conclusão dos cursos de 
Costureiro, Modelista e de Produ-
ção de Moda realizados no Senac. 

“Minha avó sempre foi uma 
grande inspiração para mim, em es-
pecial, pelo zelo com o qual ela de-
senvolvia o seu trabalho. E foi no 
Senac onde eu encontrei a oportu-
nidade de me profissionalizar e, as-
sim, dar o primeiro passo para a 
realização do meu grande sonho 
que é abrir a minha loja de confec-

ções”, conta ele que foi um dos 
estilistas destaques da nona edição 
da Semana de Moda Alagoas Trend 
House – uma das semanas de Moda 
mais disputadas do País –, realizada 
em setembro de 2015. Criador da 
marca Macharlot, ele apresentou 
uma coleção baseada nos anos 60, 
misturando estamparias, couro e 
bordados com efeito 3D. 

Berço de grandes nomes da 
Moda, como Vera Arruda, Lucas 
Barros e Martha Medeiros, o Estado 
de Alagoas destaca-se no cenário 
nacional, em especial, pela vocação 
para o Hand Made – do inglês, “feito 
à mão” – o que também contribui 
para o crescimento do mercado lo-
cal. A designer Solange Arruda des-
taca a evolução desse mercado nos 

últimos dez anos. “Vivemos outro 
cenário, com a realização de uma 
Semana de Moda que traz para Ala-
goas formadores de opinião de ou-
tros estados e até de outros países, 
o que amplia o número de investi-
dores na área”, diz ela, e comple-
menta: “O mercado cresceu e 
apresenta mais oportunidades para 
quem tem o sonho de construir uma 
carreira nesse segmento. Para isso, 
é preciso investir em qualificação a 
fim de unir vocação e técnica”.  

A socióloga e instrutora dos 
cursos de Moda do Senac Alagoas, 
Danúbia Barbosa, também faz um 
alerta sobre a falta de profissiona-
lização. “Esse mercado, em par-
ticular, está sendo reformulado. 
Conceitos como roupas sem gênero 

A moda está na moda
Estado de Alagoas destaca-se no cenário nacional pela vocação para o Hand 

Made, mas ainda sofre com a falta de profissionais qualificados

Conceitos como roupas sem gênero e slow fashion dominam o novo cenário. Em Alagoas, a Moda também toma esse rumo



e slow fashion dominam o novo ce-
nário. Em Alagoas, a Moda também 
toma esse rumo. Mas, por aqui, o 
grande problema é a carência de 
profissionais. Afinal, não basta ter 
talento, precisamos desenvolver as 
técnicas e aprender a gerir esse ta-
lento”, explica Danúbia, ao lamentar 
o fato de as empresas serem obriga-
das a buscar profissionais qualifica-
dos em outros estados.   

Sempre atento a essa constan-
te evolução do mercado de traba-
lho, o Senac investe na qualificação 
e no aperfeiçoamento de seus ins-
trutores a fim de melhor preparar 
os alunos para os desafios da vida 
profissional. “Em 2015, por exem-
plo, a equipe de Moda do Senac rea-
lizou cursos de aprimoramento em 
Modelagem Plana, Moulage Básica e 
Avançada, em Fortaleza (CE). Tam-
bém diversificamos nosso portfólio 
de cursos e modernizamos os labo-
ratórios de Moda a fim de melhor 
atender a essa nova demanda”, des-
taca Eliene Sarafim, gerente do 
Senac Poço, unidade onde os cur-
sos de Moda são realizados, entre 
eles, o de Costureiro, Modelagem 
Moda Praia e Fitness, Modelista e 
Modelagem e Confecção de Roupas 
Infantis.

MERCADO DE MODA INFANTIL
Aquele tempo em que as mães 

escolhiam as roupas que os filhos 
iam usar ficou para trás. As crianças 
já ditam tendências e influenciam 
os hábitos de consumo da família 
porque estão cada vez mais inte-
ressadas em Moda, causando uma 
mudança no consumo e tornando o 
setor ainda mais promissor. Prova 
disso é a explosão de sites, veículos 
online e lojas virtuais voltados para 
esse público. Alguns produtos, in-
clusive, atingem valores muito pró-
ximos aos de roupas adultas. Isso 
faz com que o mercado abra opor-
tunidades para novos talentos. 

A fim de qualificar profissio-

nais para atender a essa crescente 
demanda, o Senac lança o curso de 
Modelagem e Confecção de Roupas 
Infantis. Durante as aulas, os alunos 
vão aprender a modelar e montar 

peças do vestuário infantil, consi-
derando a evolução antropométrica 
do corpo humano e seus aspectos 
ergonométricos, por meio da apli-
cação de técnicas e tabelas de me-
didas e instrumento de abotoamen-
to e transpasses.  

As aulas serão realizadas no 
período de 6 junho a 5 de julho, 
sempre de segunda-feira a sexta-
feira, das 8h às 12h, na Unidade Po-
ço. As matrículas já estão abertas! 
Mais informações: (82) 2122-7800 e 
comunicação@al.senac.br.
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Elton Silva, ex- aluno do Senac Alagoas, desfila sua coleção na Trend House
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Afinal, não basta ter talento, precisamos desenvolver as técnicas e 

aprender a gerir esse talento.“ Danúbia Barbosa

Socióloga e Instrutora do Senac



Alunos do curso de Maquiador em Prática Supervisionada
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Desfile

de beleza
Alunos do Senac 

promovem desfile “As  

décadas e a evolução 

da maquiagem”. 

Evento marcou o 

encerramento do 

curso de Maquiador

omo atividade de conclusão do 

C curso, alunos da turma de Ma-
quiador, do Senac Alagoas, pro-

moveram, no dia 20 de abril, no hall da 
Unidade Poço, o desfile "As Décadas e a 
Evolução da Maquiagem".

Os estudantes deram um verda-
deiro show de criatividade e profissio-
nalismo, produzindo suas modelos, que 
desfilaram com figurinos e maquiagem 
que faziam referência às décadas passa-
das.

“Todo o desfile foi um processo de 
construção. Primeiro, os alunos se divi-
diram entre as décadas, depois, eles 
pesquisaram, cada qual, uma fonte de 

inspiração e a história por trás do visual 
escolhido, para então, pôr em prática as 
técnicas de maquiagem que foram ensi-
nadas em sala de aula”, explicou Fernan-
da Ferraz, instrutora do Senac e respon-
sável pelo evento.

Para Nássara Rocha, seu próprio 
desenvolvimento no curso foi uma sur-
presa, “quando me matriculei meu obje-
tivo era aprender as técnicas de maquia-
gem para uso pessoal, mas foram tantas 
informações, tanto empenho por parte 
de todos, que descobri meu coração na 
profissão de Maquiador e, hoje, quero 
atuar profissionalmente na área”, disse 
ela.

Por outro lado, Petrúcia Orlando já 
é profissional da área de Beleza e tra-
balha como cabeleireira em um salão. “Já 
tinha feito cursos de curta duração no 
Senac, mas esse realmente me surpre-
endeu por seu conteúdo completo. Tirei 
todas as minhas dúvidas e agora tenho 
mais uma qualificação para pôr em prá-
tica no meu trabalho”, falou.

Enquanto desfilavam, um breve 
histórico sobre a moda da época era 
narrado pela instrutora. Após o encerra-
mento do desfile, todos os maquiadores 
entraram no espaço com suas modelos e 
receberam estrondosos aplausos do 
público presente.

Juntos, alunos, modelos e a instrutora Fernanda Ferraz comemoram o sucesso do desfile

O Senac está com matrículas 
abertas para uma nova turma de Ma-
quiador com início previsto para maio, 
com aulas realizadas no período da noite 
(das 18h às 22h), na Unidade Poço. 

Durante o curso será abordada a 
Beleza como profissão e seu campo de 
atuação, assim como a prevenção e se-
gurança nos procedimentos de maquia-
gem e o processo de trabalho do ma-
quiador, além da prática supervisionada.

“O curso de Maquiador é muito in-
teressante, pois o mercado é bem re-
ceptivo com os profissionais que são 
qualificados nessa área. E o Senac ofe-
rece uma capacitação de alta qualidade”, 
disse Ariel Fernandes, presidente do 
Sindibeleza Alagoas.

Se interessou? Faça já sua matrí-
cula! Para mais informações: 2122-7858 
ou comunicacao@al.senac.br.

OPORTUNIDADE
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Liderança e motivação
Senac promove palestra de capacitação para seus colaboradores. Apresentação 

foi realizada por Flávio Cavalcante, professor de MBA da FGV

Senac promoveu, no dia 4 de 

O abril, a palestra “Motivação 
e Comprometimento das 

Lideranças”, ministrada pelo empre-
sário, consultor e professor de MBA 
da Fundação Getúlio Vargas, Flávio 
Cavalcante, em parceria com a Fa-
culdade de Negócios (FAN), conve-
niada da FGV. A palestra contou com 
a presença de 26 colaboradores do 
Senac e gestores convidados do 
Sesc, com o intuito de desenvolver o 
potencial de seus líderes para a me-
lhoria contínua da prestação de ser-
viços aos clientes.

Durante a apresentação o pro-
fessor trabalhou três pontos: o ob-
jetivo em comum dos colaboradores, 
a linguagem da comunicação reali-
zada na instituição e a nova geração 
de consumidores do mercado como 
um desafio. “O mercado está mudan-
do, então, a empresa que quiser al-
cançar o sucesso deve se modelar de 
acordo com as novas exigências dos 
clientes, trabalhando o posiciona-
mento de seus líderes e gestores pa-
ra adequar-se a esse novo nicho”, fa-
lou Flávio. 

Para o gerente de Planejamento 

do Senac, Joel Rodrigues, “os temas 
abordados reforçam o foco nos obje-
tivos a serem atingidos. Além disso, a 
essência da liderança jamais deve ser 
perdida de vista. Para o líder, é uma 
questão de sobrevivência ter uma vi-
são sistêmica e holística dos cená-
rios internos e externos. Somente 
assim, é que nos momentos mais di-
fíceis, será possível alçar caminhos 
sólidos e inquestionáveis. Funda-
mentalmente, o líder deve 'Educar 
pelo exemplo'”. 

Além da motivação através das 
lideranças, também foram mostra-
dos dados econômicos que provam a 
importância de inovação dos gesto-
res. Carlos Pessoa, gerente da Unida-
de Arapiraca do Senac, explica: 
“diante dos números apresentados 
fica claro que o planejamento pes-
soal do colaborador precisa estar ali-
nhado com o planejamento da em-
presa. E que um problema não seja 
observado como algo prejudicial, 
mas como ponto de melhoria e cres-
cimento”. 

Questionado sobre a aplicação 
dos ensinamentos da palestra no 
ambiente de trabalho, Carlos ainda 

disse que “como gerente, é necessá-
rio extrair do colaborador seu verda-
deiro potencial, percebendo e orien-
tando a condução do trabalho em 
consonância com as metas e desafios 
da Direção/Administração”. Líder do 
Planejamento, Joel também se pro-
nunciou, falando que buscará inten-
sificar o que já vem desenvolvendo 
junto à equipe de Planejamento, que 
é promover possibilidades de apren-
dizado e prepará-los para novos de-
safios, fortalecendo a busca de novas 
lideranças.

Adriana Palmeira, coordenado-
ra do setor de Recursos Humanos e 
organizadora da palestra, reafirma o 
compromisso do Senac para com 
seus colaboradores e discursa, “pro-
movemos a palestra para que o líder 
de cada setor possa transmitir de 
forma clara e objetiva, a segurança e 
o conhecimento ao seu colaborador, 
que os mesmos consigam impulsio-
ná-los a querer fazer o que sabem de 
forma prazerosa e correta, a traba-
lhar em equipe, a manifestar a 
vontade de resolver os problemas e a 
manter um ambiente harmônico e 
produtivo”, concluiu.

Colaboradores trocam ideias sobre liderança e cooperativismo com o palestrante da FGV, Flávio Cavalcante



DOAÇÃO DE SANGUE

Alunos do Senac aderiram à cam-
panha de doação de sangue reali-
zada pela Unidade de Programas 
Sociais em parceria com o Hemoal.

BOAS-VINDAS

Setor produtivo recepciona o novo 
secretário de Estado do Desenvol-
vimento Econômico e Turismo 
(Sedetur), Helder Lima.

ATELIÊ ABERTO À COMUNIDADE

Aula do projeto realizada no dia 
12/04 com a artista visual Myrna 
Maracajá transmitindo seu pro-
cesso criativo aos participantes.

SESC EMPRESA

No dia 13/04, a equipe do Sesc es-
teve na Casa Vieira, através do 
projeto Sesc Empresa levando ori-
entações para os funcionários.
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EM PARCERIA COM O SENAC

A nova sede administrativa do 
Senac recebeu a visita do vereador 
Francisco Holanda Filho, que pro-
pôs parcerias com o Regional.

OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA 

O Senac promoveu a oficina de 
Ovos de Páscoa para os servidores 
da Secretaria de Ressocialização e 
Inclusão Social (SERIS).

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

Ação de prevenção à saúde bucal 
realizada no mês de março para os 
alunos da Escola Municipal Dom 
Avelar em Teotônio Vilela.

CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE

A Fecomércio e o Sirecom partici-
param de homenagem ao ex-se-
cretário de Defesa Social, Alfredo 
Gaspar de Mendonça.
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O Capital e Trabalho sentem os reflexos da chamada 

era da pós-modernidade onde todos os elementos da 

sociedade são questionados, desde a lei, os direitos, os 

valores e as crenças. Este texto é exatamente sobre esta 

questão: como fazer as adaptações do direito, especial-

mente do trabalho, ter a paz, estabelecer o consenso, para 

que a produtividade cresça e, ao mesmo tempo, haja a 

preservação dos direitos dos trabalhadores? 

Pontes de Miranda dizia que direito é adaptação. 

Cláudio Souto diz que é questão de sobrevivência da 

espécie no sentido de paz. Os autores modernos dizem 

que é um consenso. Não há uma unanimidade sobre o que 

é direito, mas apenas o indicativo de que ele conduza as 

condutas das pessoas em certo sentido e, por este 

itinerário, que haja o convívio pacífico. 

Seja lembrada a CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho. Depois de 75 anos de existência, ainda acarreta 

dúvidas nos atores sociais apesar dos esforços dos 

empregadores e dos empregados acertarem os termos de 

um bom contrato. Uma delas é objeto de várias demandas 

na Justiça Trabalhista e tem relação com o pedido de 

“plus” salarial por desvio de função. O caso é este: o 

trabalhador fora contratado para certo cargo que engloba 

as atividades x, y e z; ele também faz atividades de outro 

cargo que englobam a, b, c. Terminado o vínculo empre-

gatício, alega desvio de função e pede algum plus salarial 

com as diferenças e os reflexos respectivos. O emprega-

dor defende-se dizendo que não tem previsão legal, que 

os cargos são equivalentes e nada deve. 

Após o debate na Justiça Trabalhista, alguns julgados 

concordam com o empregador, dizendo que não há lei 

que garanta o título, ou que os cargos são equivalentes; 

outros deferem o pedido dizendo que, apesar de não ter 

uma lei específica sobre o tema, é possível utilizar os 

princípios como da dignidade da pessoa humana, 

especialmente porque o empregador se enriqueceu com 

a energia extra do empregado que não fora compensada. 

Alguns juízes fixam o plus em 10%, 20% ou 30% do salário 

base conforme o pactuado e o além do pactuado.  

Em todo caso, o custo é grande para os trabalhado-

res e os empregadores, porque as demandas sempre têm 

aborrecimentos de espera, os prazos, as despesas, o 

tempo, entendimentos não pacíficos.

Com efeito, o estudioso pode perceber que o 

problema de tudo é a origem do contrato em definir o 

cargo e as tarefas de forma transparente. Sem deixar 

minimamente claro isso, se aceita que o cargo englobe 

tais e tais atribuições pelo costume. Isso não resolve, 

ainda, o nosso debate, pois se o trabalhador despender 

mais energia de outras atribuições habituais pode 

acarretar a alegação do desvio de função com toda aquela 

problemática. De fato, as partes devem ter a clareza do 

acerto inicial de que tais e tais energias estão sendo pagas 

no cargo que englobe tais e tais atribuições. Essa é a 

resposta, embora ainda sujeita a críticas, porque, enfim, 

vivemos na época da pós-modernidade.

Para concluir, se todos somos escravos da produti-

vidade, então, devemos trabalhar o direito no sentido de 

adaptação em favor da paz e mediante o consenso no 

sentido de transparência, de clareza e de coerência entre 

o equilíbrio do que se exige das atribuições do trabalhador 

e o pagamento das energias contratadas.

Artigo

Capital e Trabalho:

adaptações, paz e consenso

Não há uma unanimidade sobre o que é direito, mas 

apenas o indicativo de que ele conduza as condutas das 

pessoas em certo sentido e que haja o convívio pacífico.

“

Juiz do Trabalho Titular da 7ª Vara do Trabalho de Maceió

Mestre em Direito Constitucional

Alan Esteves






