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Fecomércio reforça parceria 
Sebrae/Petrobras na cadeia 

de petróleo e gás

Sesc Alagoas realiza mais uma edição da 
mostra Aldeia Sesc Guerreiros das Alagoas

Laboratório-Escola de Prótese Dentária 
do Senac-AL é referência no Nordeste 

e atenderá a população
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E D I T O R I A L

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Alagoas (Feco-
mércio/AL), no intuito de colaborar com o desen-
volvimento do Estado, assume um novo compro-
misso. Isto porque passa a integrar o projeto que 
visa desenvolver a cadeia de petróleo, gás e ener-
gia em Alagoas, uma parceria firmada junto à 
Petrobras, ao Sebrae e a outros segmentos ala-
goanos.

Atualmente, a maioria das pequenas 
empresas do Estado não está preparada para 
atender as empresas âncoras da cadeia, como 
Petrobras, Braskem e Algás. Então, para suprir 
esta carência, o projeto foi criado. Uma iniciativa 
que pretende inserir no quadro de fornecedores 
um número cada vez maior de alagoanos.

Nada mais justo do que estender a mão 
aos pequenos empresários do Estado, para que 
estes possam assumir o gratificante compromis-
so de atender a demanda requerida pela cadeia 
de petróleo, gás e energia em Alagoas, expandin-
do seus negócios e gerando mais empregos.

Ao longo dos anos, a parceria tem trazi-
do avanços no setor, contudo, ainda não é o sufi-
ciente. Portanto, novas parcerias têm sido reali-
zadas para fortalecer a cadeia. É neste cenário 
que entra a Fecomércio, com o papel de contribu-
ir para desenvolver as empresas no Estado.

Nossa entidade é componente muito 
importante nesta empreitada, inclusive, pelo fato 
de contar com sete sindicatos filiados, o que abre 
portas tanto para a capital quanto para o interior. 
É com satisfação que assumimos mais este com-
promisso.

Presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/
SENAC/ IFEPD Alagoas

Wilton Malta
No final do mês de agosto, o 

Superior Tribunal de Justiça deu um grande 
passo no sentido de solucionar uma das dis-
cussões históricas relativa ao Imposto sobre 
Mercadorias e Serviços, o ICMS, quando sua 
1ª Seção, órgão encarregado das lides tribu-
tárias, definiu que a referida exação não inci-
de sobre o simples deslocamento de merca-
dorias entre estabelecimentos de um 
mesmo contribuinte, ainda que situados em 
Estados diferentes da Federação.

O entendimento foi firmado no jul-
gamento do recurso especial n° 1.125.133, 
já afeto ao chamado rito dos recursos repeti-
tivos (CPC, art. 543-C), que uniformiza a 
jurisprudência nacional na medida em que 
os julgados sob o citado rito inviabilizam 
recursos sobre o mesmo tema à instância 
especial (STJ), que passará a inadmiti-los de 
plano.

A cobrança do ICMS perpetrada 
pelos Fiscos Estaduais na hipótese do sim-
ples deslocamento de mercadorias entre fili-
ais de um único contribuinte é uma realida-
de observada em todo país, principalmente 
nas transferências interestaduais, quando o 
Estado remetente assim o faz sob o argu-
mento da perda de receita para o destinatá-
rio. E ainda defende que custo adicional 
algum estaria sendo imposto ao contribuin-
te, na medida em que o débito do imposto no 
estabelecimento remetente é anulado pelo 
crédito fiscal conferido ao destinatário.   

Afora o inconveniente de afetar o 
fluxo de caixa de suas filiais, impondo uma 
reorganização que promova uma compen-
sação entre os estabelecimentos, a exigên-

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 
ENTRE FILIAIS NÃO GERA ICMS

cia ora tratada mais afeta o empresário quan-
do este promove uma transferência de bens 
de seu ativo fixo e imobilizado. Nestes casos, 
há enormes limitações quanto ao direito de 
aproveitar como crédito o imposto destaca-
do nestas 'aquisições', seja por vedações 
diretas, seja mediante uso fracionado dos 
créditos em até 48 (quarenta e oito) parce-
las. Em outros termos, ainda que filiais, o 
débito seria gerado à vista no estabeleci-
mento remetente, enquanto o crédito, que 
pela sistemática seria concedido ao adqui-
rente, ficaria adstrito a toda uma sorte de 
limitações para sua fruição.

Do ponto de vista legal, a exigên-
cia não se sustenta quando é pressuposto 
para a incidência do ICMS a existência de 
uma operação mercantil que, por sua vez, 
não existe sem a troca de titularidade do 
bem jurídico. É o mesmo de se admitir a con-
cretização de negócio jurídico consigo mes-
mo. 

 Enfim, embora sem eficácia vincu-
lante para as administrações fazendárias, o 
precedente é um passo firme para que o pro-
cedimento seja abolido das legislações esta-
duais, já que a manutenção da exigência 
será naturalmente rechaçada pelo 
Judiciário, com repercussões financeiras 
sobre o Erário, que terá de suportar as verbas 
sucumbenciais.

ICMS
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A unidade Sesc Arapiraca sediou, 
no dia 09 de setembro, o 1º Encontro de 
Empresários na Luta contra a Aids.  O evento, 
que premiou cinco empresas de Arapiraca 
pelo trabalho de prevenção que realizam, 
teve a participação da técnica do Sesc 
Nacional, Rita Martorelli, que falou sobre a 
importância do trabalho de prevenção na 
empresa, além da coordenadora estadual do 
Programa DST/AIDS, Fátima Rodrigues, e da 
coordenadora municipal do Programa de 
Promoção à Saúde, Fátima Ramalho. O dire-

tor regional do Sesc Alagoas, Efigênio de 
Almeida Neto, representou o presidente do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas, 
Wilton Malta. 

O encontro, que reuniu diversos 
empresários de Arapiraca, é resultado do 
Transando Saúde, um projeto desenvolvido 
através do Programa Saúde e voltado à pre-

SESC PREMIA EMPRESAS DO 
COMÉRCIO DE ARAPIRACA QUE ESTIMULAM 
A PREVENÇÃO CONTRA DST/AIDS

Mais informações: 
0800 284 2440 e (82)3482-2406
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venção às DST/HIV/Aids em empresas do 
comércio. As cinco empresas do comércio de 
Arapiraca que receberam o Prêmio de 
Responsabilidade Social na Luta contra a 
AIDS foram o Grupo Coringa, Distribuidora 
Asa Branca, Real Arapiraca, Luna Avícola e 
Kinitos.

O projeto Transando Saúde estimu-

la a prevenção através da formação de agen-
tes multiplicadores dentro da própria empre-
sa. O  Sesc atua não apenas na formação des-
ses multiplicadores, mas também na assesso-
ria aos mesmos, garantindo que o trabalho 
tenha continuidade e obtenha os resultados 
esperados. O projeto foi criado pelo Sesc 
Nacional e implantado em todos os Sesc's do 
Brasil.

Em novembro o Sesc realizará, em 
Arapiraca, uma nova turma para formação de 
agente multiplicadores de prevenção em 

DST/Aids em local de trabalho. As inscrições 
já estão abertas, são gratuitas e podem ser 
realizadas na unidade Sesc Arapiraca (rua 
Manoel Cazuza, s/n, Santa Edwiges). 

Representante da Distribuidora Asa 
Branca recebe o prêmio, entregue 
pela gerente da unidade Sesc 
Arapiraca, Dênia Cláudia 

A coordenadora municipal do 
Programa de Promoção à Saúde, 
Fátima Ramalho, entrega o prêmio ao 
empresário José Galdino dos Santos, 
da Real Arapiraca 

A técnica do Sesc Nacional, Rita 
Martorelli entrega o prêmio à 
representante da empresa Luna 
Avícola 

O representante do Grupo Coringa 
recebe o prêmio, entregue pelo diretor 
regional do Sesc Alagoas, Efigênio de 
Almeida Neto 
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OSENAC PARTICIPA DO 1  ENCONTRO DE TURISMO E 
EMPREENDEDORISMO E MOSTRA A IMPORTÂNCIA DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

O Senac Alagoas contribui para o 
desenvolvimento do turismo no estado quali-
ficando profissionais para atuarem nesse que 
é um dos segmentos que mais cresce no Brasil. 
Em Alagoas, as belezas naturais não atraem 
só turistas, mas também investimentos e o 
empresariado necessita de pessoal qualifica-
do.  O Senac prepara os trabalhadores e ainda 
dispõe de um banco de dados com os mais vari-
ados perfis fazendo a intermediação entre o 
profissional  e o mercado de trabalho por 
meio do POP – Programa de Oportunidades 
Profissionais. Foi o que destacou a Assessora 
Técnica do eixo de Hospitalidade e Lazer, 
Enézia Vigolvino, ao participar da mesa redon-
da “Ações estratégicas e oportunidades  de 
negócios para o turismo em Alagoas”, no 1º 
Encontro de  Turismo e Empreendedorismo, 
que ocorreu no dia 31.08, no Centro de 
Convenções  Ruth Cardoso.

“A  formação profissional  é uma exi-
gência cada vez maior do mercado de traba-
lho e o Senac prepara profissionais levando 
em conta o novo perfil  exigido pelo 
Ministério da educação, que é baseado na for-
mação por competência,  norteada em três 
pilares:  saber, saber fazer e saber ser. Isto sig-
nifica que o conhecimento vai além da forma-
ção técnica, incentivando os diversos saberes 
e articulando-os com os  conhecimentos pré-
vios”, explicou Enézia. 

A assessora técnica do Senac-AL 
explanou também para os participantes do 
encontro as oportunidades de qualificação  
que a instituição profissionalizante oferece às 
pessoas de baixa renda por meio do Programa 
Senac de Gratuidade e ressaltou ainda a 
importância da capacitação de trabalhadores  
que atuam em hotéis, restaurantes e  pousa-
das por meio do PAS – Programa Alimento 
Seguro. E mostrou alguns dos cursos do port-
fólio do Senac  Alagoas com inscrições aber-
tas, entre eles, os de Organizador de Eventos,  
Agente de Viagens,   Recepcionista de 

Eventos, Condutor de Turismo de Aventura  e 
Organização de Eventos Sociais.  Outras 

informações sobre cursos, produtos e servi-
ços podem ser obtidos pelo telefone 2122-
7801 e pelo site www.al.senac.br

Dados da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH-AL), revelam que 
até 2012, Maceió receberá sete novos hotéis, 
totalizando novos 1,4 mil apartamentos, o 
que equivale a uma média de 3,5 mil novos 
leitos.

Para Alfredo Rebelo, presidente do 
Maceió Convention & Visitors Bureau, é 
necessário investir em capacitação de mão 
de obra como a oferecida pelo Senac. “Temos 
que buscar novas soluções, novos caminhos 
para poder atender a essa nova demanda”, 
disse.

Entre os participantes do evento, o 
gerente nacional da Associação Brasileira  
das Operadoras de Turismo (Braztoa), Enzo 
Arns, ministrou a palestra  Viaja Mais, Melhor 
Idade e Vai Brasil em que mostrou as oportu-
nidades para atrair o público da melhor ida-
de. Segundo ele, Maceió é o destino que mais 
vendeu  pacotes para idosos este ano. No pri-
meiro semestre  5 mil turistas da melhor 
idade vieram a Maceió e a expectativa é de 
que durante todo este ano 300 mil pacotes 
sejam vendidos para o estado.

Á esq, Enézia Vigolvino, Assessora 
Técnica do Senac-AL

Plateia

Representantes do Senac-AL, Sebrae-
AL, Secretários Estadual e Municipal  
de Turismo de AL



APROVAÇÃO DA PEC 64/07 PODERÁ
GERAR DISCRIMINAÇÃO NA HORA
DE CONTRATAR MULHERES

O Senado Federal aprovou, em 
segundo turno, no dia 3 de agosto, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 64/07, da 
senadora Rosalba Ciarlini (DEM/RN), que 
amplia a licença à gestante de 120 para 180 
dias. A PEC, que recebeu 62 votos favoráveis e 
nenhum voto contrário, seguiu para Câmara 
dos Deputados. Se aprovada pelos deputa-
dos, a emenda poderá gerar discriminação 
sobre as mulheres no mercado de trabalho, 
pois as empresas podem dar preferência para 
a contratação de homens quando houver 
empate nos critérios de avaliação.

No dia 7 de julho, a PEC foi aprova-
da em primeiro turno. A emenda modifica a 
Lei 11.770/08, da senadora Patrícia Saboya 
(PDT-CE), que previa a licença-maternidade 
de 180 dias facultativa para as empresas que 
aderissem ao Programa Empresa Cidadã. 
Como contrapartida, as empresas que ado-
tam o programa recebem benefícios fiscais. 
Alei também permite que as funcionárias 
tenham a liberdade de optar ou não pelo 
período de seis meses. O novo projeto torna 
obrigatório o afastamento por 180 dias.

A possível aprovação da PEC é moti-
vo de preocupação para a Fecomércio/AL que 
alerta para a possibilidade de a proposta difi-
cultar o acesso ao mercado de trabalho para 
as mulheres. 

Apesar de o benefício ser pago pela 
Previdência Social, em muitos casos, o valor é 
repassado para a empresa após um ano. Esse 

atraso prejudica o fluxo de caixa, já que o 
empregador tem que pagar o salário inte-
gral à vista e tem o reembolso de forma par-
celada.

Mesmo o benefício adicional 
sendo pago integralmente pela Previdência, 
há aspectos negativos especialmente para 
micro e pequenas empresas, pois será 
necessária a contratação de outro funcioná-
rio durante o período de licença-
maternidade e o custo com treinamento. 

Em grandes empresas, há possibi-
lidade de remanejamento de funcionários, 
mas as empresas de pequeno porte não têm 
como adotar essa estratégia porque a lacu-
na ficará em alguma das funções.

O  p r e s i d e n t e  d a  A l i a n ç a  
Comercial, João Correia, afirmou que no 
comércio local a participação da mulher é 
elevada. Ele estima que fica em torno de 
60%. “Para dinamizar a economia o empre-
sário precisa baixar custos”, explicou. Para 
ele, caso a PEC seja aprovada, vai exigir uma 
maior capacitação das mulheres na hora de 
conquistar uma vaga de trabalho. 

A senadora responsável pela PEC 
64/07 argumenta que as mães que passam 
mais tempo com os filhos retornam mais pro-
dutivas ao trabalho. Além de o ciclo de ama-
mentação de seis meses garantir mais saúde 
ao bebê e, consequentemente, reduzir o 
número de faltas das mães ao trabalho.

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

CRIANÇAS - As expectativas em relação às ven-
das do comércio local para o Dia das Crianças, 12 
de outubro, são favoráveis, pois devem aumentar 
entre 5% e 8% em relação ao mesmo período do 
ano passado. As vendas praticamente se concen-
tram no segmento brinquedos, mas há espaço 
para as vendas de calçados e vestuário. As pes-
quisas de mercado apontam que a disponibilida-
de de gastos dos pais nesse período fica em 
média entre R$ 80 a R$ 120.

PONTO ELETRÔNICO - O Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) adiou, para 1º de 
março de 2011, o prazo para empresas se adap-
tarem ao novo Registrador Eletrônico de Ponto, 
conforme a Portaria 1.510/09. A data inicial de 
vigência estava prevista para o dia 26 de agosto. 
Foi uma vitória das Confederações Patronais que 
se mobilizaram para alertar o governo quanto a 
futuros problemas. Estudo da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho (SIT) confirmou que pode-
ria haver falta de equipamentos necessários para 
atender à nova regulamentação.

HOMOLOGAÇÃO 1- O MTE lançou o Sistema 
HomologNet, que agilizará o procedimento de 
assistência ao trabalhador na fase de homologa-
ção da rescisão do contrato de trabalho, que pas-
sará a ser feita pela internet. Segundo o MTE, em 
médio prazo, o tempo para homologação da res-
cisão de contrato e recebimento do seguro-
desemprego poderá chegar a cinco dias.

HOMOLOGAÇÃO 2 - As empresas que desligarem 
os empregados deverão, inicialmente, elaborar via 
Sistema HomologNet o Termo de Rescisão de 
Contrato de Trabalho, transmitindo-o para os bancos 
de dados do MTE pela internet. Como o cálculo da 
rescisão será feito pelo sistema, tanto o empregador 
quanto o trabalhador terão segurança jurídica sobre 
a sua exatidão, pois foi feito por um aplicativo desen-
volvido e aferido pelo Ministério.    Mais informações
http://www.mte.gov.br/ass_homolog/default.asp

PARTIC IPAÇÃO  -  O  p r e s i d e n t e  d a  
Fecomércio/AL, Wilton Malta, participou da 
posse do presidente da Fecomércio/MG, Lázaro 
Luiz Gonzaga, no dia 30 de agosto, e da abertura 
da Feira do Empreendedor, promovida pelo 
Sebrae em Minas que reuniu cerca de 100 mil pes-
soas, no Expominas, em Belo Horizonte, de 31 de 
agosto a 5 de setembro. A feira estimula o empre-
endedorismo, oferece ideias de negócios e orien-
tação gerencial.

FECOMÉRCIO FOLHA 
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120 dias

180 dias

Ampliação da Licença
Maternidade
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CURSO DE CABELEIREIRO DO SENAC ALAGOAS TEM ALTA 
EMPREGABILIDADE E ENSINA MAIS QUE TÉCNICAS DE
CORTAR E TRATAR CABELOS
Ex-aluna vira instrutora do Senac; outros fazem 
sucesso em salões da capital ou no próprio negócio.

Pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas revela que a chance de uma pessoa 
que fez curso profissionalizante conseguir 
emprego é 48,2% maior em relação a quem 
fez apenas o ensino médio. Quem já fez um 
curso no Senac comprova as estatísticas e  
sabe que a instituição ajuda a realizar sonhos. 
A instrutora do curso de Cabeleireiro, Josinete 
Souza, é um exemplo disso. Ela concluiu o 
curso e montou um salão em casa. Pouco 
tempo depois participou de uma seleção para 
ser monitora e em seguida, para instrutora. 
“Estar no Senac é para mim realizar um 
sonho. Comecei ensinando em cursos básicos, 
hoje estou dominando turmas de cabeleireiro 
e aperfeiçoamento para profissionais. 
Participei recentemente em São Paulo da Feira 
Internacional de Beleza e conclui um curso à 
distância de Tricologia. Continuo aprendendo 
a cada dia aqui no Senac e repassando meus 
conhecimentos para os alunos”, afirma 
Josinete.

No Laboratório-Escola de Beleza do 
Senac, a instrutora ensina mais do que as téc-
nicas de cortar cabelo, os diferentes produtos 
a usar e a forma de se portar diante do cliente. 
“Ser cabeleireiro é algo muito sério, estamos 
mexendo com a auto-estima das pessoas, 
transformando-as; sempre digo para meus 
alunos que estudamos quase igual a um médi-
co, temos uma grande responsabilidade e 
devemos nos dedicar e seguir em frente em 
busca da vitória profissional”, afirma.

O exemplo da instrutora é seguido 
por muitos de seus ex-alunos, agora profissio-
nais inseridos no mercado de trabalho.  É o 
caso de Francisco Rodrigues, 20 anos.  Na 
segunda semana que concluiu o curso foi con-
tratado pelo salão de Beleza, New Face, insta-

lado numa grande rede de supermercado de 
Maceió. “O Senac abriu as portas para o meu 
primeiro emprego, que é desafiador, pois o 
público é diversificado e trabalho com outros 
profissionais que já estão no mercado há 20 
anos”. Seu colega de curso, Ivan José Silva 
Azevedo, também foi contratado pelo 
mesmo salão. “Estudar no Senac enriqueceu 
o meu currículo e não quero parar de me atua-
lizar. Pretendo fazer cursos de massagem lin-
fática e atualização em colorimetria”, diz.

Outra ex-aluna da instrutora 
Josinete que realizou sonhos foi  Vanessa 
Amorim. Tão logo concluiu o curso ela já mon-
tou um salão de beleza. “Este trabalho é o 
melhor que tive, pois estou tendo autonomia 
financeira, muitos clientes e me sinto vitorio-
sa. Também não paro de buscar conhecimen-
tos na área de estética; conclui o curso de 
massagem modeladora e  já estou matricula-
da no curso de Designe de Sobrancelhas”, 
afirma.   

O Segmento de Beleza é um dos 
que mais cresce no Brasil.  O país é o sétimo 
do mundo que mais tem pessoas vaidosas. 
Por isso mesmo, os salões de beleza  atual-
mente são  concebidos  como fábricas de 
beleza que oferecem de um simples corte de 
cabelo, modelagem e tintura  até outros tra-
tamentos que exigem  mais cuidados e técni-
ca. Incluem-se nesta categoria, o relaxamen-
to e a hidratação, que exigem mais tempo do 
cliente no estabelecimento e mais dedicação 
do profissional. A maior dificuldade do setor é 
justamente de mão-de-obra qualificada por 
se tratar de um atendimento altamente per-
sonalizado. Essa qualificação  é oferecida 
pelo Senac.

A área de Beleza possui toda a 
Infraestrutura para formar profissionais para o mer-
cado alagoano. Modernos equipamentos e produ-
tos, além dos melhores instrutores do mercado 
estão à disposição dos alunos no Salão Escola. É lá 
que os participantes dos diversos cursos ofertados 
pela área colocam em prática o que aprenderam na 
teoria. O curso de Cabeleireiro é um dos mais pro-
curados e também referência para os salões da capi-
tal que sempre recorrem ao Senac cada vez que bus-
cam profissionais para contratação. Outros cursos 
ofertados são os de Coloração, Descoloração, 
Mechas e Reflexos, Manicure e Pedicure, Unhas 
Artísticas e Técnicas de Corte Masculino. Inscrições 
e mais informações sobre os cursos pelos telefones 
2122-7801 e 0800-082-2005.

Ex-aluna Senac monta salão de beleza

Os ex-alunos da instrutora Josinete Souza, foram
contratados por um salão de beleza de Maceió



FOLHA 
FECOMÉRCIOFECOMÉRCIO

LEI TORNA MAIS CARO RECORRER 
DE DECISÕES TRABALHISTAS

7

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Alagoas (Fe-
comércio/AL) alerta para os danos e incon-
venientes que podem atingir o empresaria-
do em geral com a instituição de nova moda-
lidade de depósito recursal no âmbito da 
Justiça do Trabalho, aumentando em 50% o 
valor já exigido pela legislação então em 
vigor. O novo instituto foi concebido pela Lei 
nº 12.275/10, cuja publicação ocorreu no 
Diário Oficial da União do dia 29 de junho, e 
que já está em vigor.

Segundo o Projeto de Lei e o pró-
prio Tribunal Superior do Trabalho (TST), o 
objetivo da medida é desestimular a apre-
sentação de recursos protelatórios, usados 
somente para adiar ao máximo o pagamen-
to de verbas trabalhistas. O TST acredita que 
a lei vai garantir uma maior celeridade no 
Judiciário Trabalhista.

A Fecomércio entende que a medi-
da contribui para fechar as portas do 
Judiciário, principalmente ao empregador 
de pequeno porte, que deverá ter inviabili-
zado o direto de reexaminar decisões que 
lhe sejam contrárias. Já as grandes estatais e 
as instituições financeiras deverão continu-
ar a usar o recurso com o único objetivo de 
protelar decisões da justiça trabalhista e 
comprometer o acesso à mesma.

A Lei nº 12.275/10 alterou os arti-
gos 897 e 899 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). De acordo com o consultor 
jurídico da Fecomércio/AL, Luciano Maya, a 
lei trouxe a exigência de depósito recursal 
ao recurso de agravo de instrumento na 
legislação processual trabalhista.

O recurso de agravo de instrumen-
to serve para viabilizar a apreciação de 
outros recursos, dirigidos contra condena-
ções trabalhistas, não admitidos por falhas 
processuais. “Ou seja, possui o escopo de 
promover o reexame de mérito da condena-
ção trabalhista, não realizado sob a alegada 
falha processual”, explicou.

Os depósitos recursais na Justiça 
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do Trabalho já são 
exigidos há muito tem-
po, como forma de 
garantir o pagamento de 
eventual condenação. “Embo-
ra larga a discussão quanto à 
inconstitucionalidade da exigência 
dos depósitos recursais de uma maneira 
geral, pela ofensa às garantias constitucio-
nais do acesso ao Judiciário e da ampla defe-
sa e do contraditório, o tema ainda não che-
gou a ser examinado pelo STF, a quem cabe-
rá a última palavra”, alertou.

As empresas já enfrentavam cer-
ceamento de defesa ao serem obrigadas a 
recolher R$ 5.621,90 para a interposição de 
recurso ordinário e R$ 11.243,81 para recur-
so de revista, embargos, recurso extraordi-
nário e recurso em ação rescisória, valores 
que fogem da realidade da imensa maioria 
das empresas brasileiras, 95% delas forma-
das por micro ou pequenas empresas. 

Para Maya, a discussão consiste na 
dupla exigência do depósito recursal porque 
é exigido o primeiro depósito, como garan-
tia da condenação, sendo condição para a 
revisão de condenações dos juízes de prime-
ira instância e tribunal. “Uma vez inadmiti-
do tal recurso por uma falha processual, sem 
que se tenha analisado as razões recursais 
de mérito, surge agora o segundo depósito, 

correspondente a 50% 
do primeiro, apenas para 

que o primeiro recurso possa 
ser então analisado. Inviabiliza-

se, praticamente, pela dupla incidên-
cia do depósito recursal em um único pro-

cesso, o exercício da ampla defesa, do con-
traditório, e o próprio acesso ao Judiciário, 
em patente inconstitucionalidade”, escla-
receu.

De acordo com informações da 
Fecomércio/SP, entre os empregadores que 
mais apresentaram recursos no TST, a Caixa 
Econômica Federal encabeça a lista, segui-
da por Petrobrás e Banco do Brasil. Na lista 
também constam empresas de telefonia e 
grandes bancos privados do país.

Somente União, Estados, municí-
pios, autarquias e fundações não precisam 
se submeter à nova regra dos depósitos 
recursais. Mas empresas públicas e de eco-
nomia mista foram abrangidas pela Lei 
12.275. Essas empresas e bancos são os 
líderes do ranking dos maiores recorrentes 
no TST.

Entidades de classe já estudam 
o manejo de uma Ação Direta 

de Inconstitucionalidade contra 
a comentada Lei nº 12.275/10
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Em sua 5ª edição, mostra Aldeia Sesc Guerreiros das Alagoas reafirma seu 
compromisso de incentivar o diálogo entre as diferentes linguagens artísticas 

Realizada de 27 de agosto a 05 de 
setembro, a mostra Aldeia Sesc Guerreiro das 
Alagoas afirma-se, em sua 5ª edição, como o 
maior e mais importante espaço destinado às 
manifestações culturais em Alagoas, sobretu-
do por congregar as diversas linguagens 
artísticas – artes cênicas, música, audiovisual, 
literatura e artes visuais. O Sesc Alagoas, rea-
lizador da mostra, busca, com a ação, formar 
plateia e oferecer atividades formativas vol-
tadas à classe artística, contribuindo para o 
amadurecimento da produção local. Durante 
10 dias, a mostra levou ao público espetácu-
los de artes cênicas, oficinas, palestras, work-
shops, exibições de vídeos, lançamento de 
CD, exposição de artes visuais e apresentação 
musical, em Maceió e Arapiraca, em diversos 
locais. 

Um total de nove espetáculos de 
artes cênicas (teatro, dança e arte circense) 
foram selecionados para se apresentar 
durante a mostra, através de edital divulgado 
pelo Sesc Alagoas. Destes, oito eram de 
Alagoas e um era de Sergipe. Todos recebe-
ram ajuda de custo para apresentação de 
seus espetáculos. Além dos grupos seleciona-
dos, a programação trouxe também grupos 
convidados e a mostra Overdoze, com 12 
horas ininterruptas de atividades.  

A programação da 5ª edição da 
Aldeia foi composta ainda por uma das eta-
pas do Sonora Brasil e do Palco Giratório, pro-
jetos realizados pelo Sesc Nacional, o que 
garantiu ainda mais força a um dos objetivos 
da ação, que é a de incentivar o intercâmbio 
de experiências artísticas. 

“Nossa proposta é oferecer à comu-
nidade a oportunidade de vivenciar um pro-
cesso em que seja possível identificar e reco-
nhecer nossos bens culturais. A pretensão é 
'aldearmos', reunirmos, congregarmos as 
artes em nosso Estado, para despertar uma 
reflexão acerca do que produzimos em todas 
as linguagens artísticas. Em 2010, o projeto 
completou cinco anos de existência amplian-
do-se progressivamente, ocupando novos 
espaços e agregando mais pessoas e parcei-
ros, como a Universidade Federal de Alagoas 

(Ufal) e a Diretoria dos Teatros do Estado de 
Alagoas (Diteal). Assim, enriquecemos e 
mantemos contínuo o processo de difusão 
das artes no nosso Estado, ainda tão árido 
no campo da gestão cultural”, explica o 
coordenador de Cultura do Sesc Alagoas, 
Thiago Sampaio.

Um dos exemplos de como a arte 
pode transformar a percepção das pessoas 
em relação à vida está na experiência da 
pequena Martina Vitória, de apenas 10 
anos, uma das participantes, no Ateliê Sesc 
Aberto a Comunidade, da oficina de pintura 
ministrada pela arte-educadora Lúcia 
Galvão. Com as mãos ainda sujas de tinta, 
ela entusiasma-se: “A oficina foi muito 
legal. Pintei a minha mão na parede e uma 
caixa para a princesa guardar os sapatos. Eu 
gostei tanto que agora quero ser pintora 
quando crescer”. A professora usou o conto 
popular Os sete sapatos da princesa, resga-
tado por Câmara Cascudo, para estimular a 
criatividade das crianças. 

8

ARTE DE TODAS AS TRIBOS

A Companhia O Mínimo, de Sergipe, apresentou o espetáculo 
Sim Salabim na Praça Deodoro, no Centro de Maceió

As oficinas tiveram dezenas de 
participantes em busca de formação na área

O Palco Giratório integrou a programação 
da Aldeia Sesc com o espetáculo 
Os Meninos Verdes de Cora Coralina
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Com atividades voltadas ao 
teatro, o projeto Vivências Cênicas na 
Terceira Idade tem se destacado den-
tro do Trabalho Social com Idoso (TSI), 
que é desenvolvido pelo Sesc Alagoas 
há 25 anos. Este ano, o grupo já reali-
zou a montagem de dois espetáculos: 
O Avarento, selecionado para o proje-
to Quartas no Arena, da Diretoria dos 
Teatros do Estado de Alagoas (Diteal), 
e Maria e suas Tantas, que integrou a 
programação da Aldeia Sesc 2010. 

Para muitos idosos, estar em 
contato com a prática teatral trouxe 
mudanças importantes para suas 
vidas: “O teatro me mantém sempre 
em atividade, trabalha a memória e o 
corpo, o que faz com que eu me sinta 
mais viva, diz Iracilda França, profes-
sora aposentada e uma das integran-
tes do elenco. 

A peça, dirigida pelo profes-
sor e ator Fabrício Alex Barros, levou à 
Praça Deodoro, no Centro de Maceió, 
um enredo baseado em acontecimen-
tos reais das vidas dos participantes. 
“O projeto Vivências Cênicas surgiu 
com a intenção de dar uma nova rou-
pagem e consolidar as atividades tea-
trais que eram desenvolvidas junto ao 
público da terceira idade do Sesc 
Alagoas. Esse é o nosso segundo ano 
de ações e, mais uma vez, participa-
mos da mostra Aldeia como grupo con-
vidado, visando proporcionar a troca 
de experiências entre todos os envol-
vidos no fazer artístico alagoano, agre-
gando novos significados à própria 
mostra”, explica.

A tribo de idosos

Os grupos selecionados

De março a maio deste ano, o 
Sesc Alagoas abriu inscrições para sele-
ção de espetáculos de artes cênicas 
que iriam se apresentar na 5ª Aldeia 
Sesc Guerreiros das Alagoas. Confira os 
grupos e espetáculos selecionados que 
passaram pelos palcos da mostra.

Solteira Procura-se
Monólogo com Juliana Teles

Os Fuzis
Cia. Piloto de Teatro

Nós Nus e os Outros
Cia de Teatro Animus

Minha Camisa de Força
Cia de Teatro e Dança Muro 
Imaginário

As Muitas Últimas Coisas 
Cia Ganymedes

Uma Noite em Tabariz
Associação Artística Cia. do Chapéu

O Dono da Noite
Cia de Teatro e Dança Muro 
Imaginário

Despacho
Cia. Ltda.

Sim Salabim
Cia. O Mínimo

O grupo de teatro da terceira idade do Sesc 
apresentou a peça Maria e Suas Tantas

Espetáculo Os Fuzis, da Cia Piloto de Teatro, 
um dos selecionados deste ano

Durante a abertura da Aldeia, realizada na rua, 
ao lado do Sesc Centro, o público interagiu com 
a intervenção circense de boas vindas

Durante a abertura da Aldeia, realizada na rua, 
ao lado do Sesc Centro, o público interagiu com 
a intervenção circense de boas vindas

Espetáculo Minha Camisa de Força, 
da Cia Ganymedes 
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Lançamento do CD Chegança 
Silva Jardim

Não foi à toa que a Chegança Silva 
Jardim, de Coqueiro Seco, foi convi-
dada para, em 2005, participar da 
gravação do DVD do cantor e com-
positor Antônio Nóbrega. Um dos 
mais carismáticos músicos de 
Pernambuco, Nóbrega sabe reco-
nhecer, em qualquer cidade do 
Brasil, o talento e a originalidade 
de alguns grupos que se dedicam a 
dar continuidade aos cantos e tra-
dições populares. Graças à seleção 
do Prêmio Culturas Populares 
2007, do Ministério da Cultura, o 
grupo obteve o registro fonográfi-
co de seus cantos em CD gravado 
nos estúdios do Centro de Difusão 
e Realizações Musicais (CDRM) e 
cuja curadoria é assinada pela pes-
quisadora Carmen Omena.

Overdoze
Com 12 horas ininterruptas de ati-
vidades (das 20h às 08h), a marato-
na artística que integra a progra-
mação da Aldeia Sesc deste ano 
apresentou três exposições, um 
espetáculo teatral cubano, três 
espetáculos de dança, mostra de 
curtas-metragens e o Palavra 
Expressa, considerado o momento 
mais importante da mostra. 
Tratava-se de um bate-papo refle-
xivo sobre todas as produções 
artísticas apresentadas.

Palco Giratório e 
Sonora Brasil

Criados pelo Departamento 
Nacional do Sesc, os projetos Palco 
Giratório (voltados às artes cêni-
cas) e Sonora Brasil (voltado à músi-
ca) integraram a programação da 
5ª edição da mostra Aldeia Sesc 
Guerreiros das Alagoas. Com reper-
tório dedicado á música do maes-
tro Guerra-Peixe, tema deste ano, o 
Conjunto GYN Câmara de Goiás se 
apresentou em Maceió e Arapiraca. 
Já no Palco Giratório, a Cia Voar de 
Teatro de Bonecos (DF) encenou o 
espetáculo Os Meninos Verdes de 
Cora Coralina, sobre a obra de uma 
das maiores poetas brasileiras.     

Outros  destaques da mostra

Falando da Aldeia

A Aldeia Sesc é mais uma vitória da soci-
edade e dos artistas. Com projetos 
como esse, portas são abertas para 
novas pessoas. É a representação de 
como a sociedade alagoana vem 
mudando seu conceito de cultura, 
diversão e informação”

Anderson Serpa
Diretor de teatro, integrante da Cia. 

Muro Imaginário

“É uma oportunidade de troca de infor-
mação através da análise dos trabalhos 
dos grupos e só faz contribuir com os 
conhecimentos de nós, artistas. Além 
disso, a integração das linguagens é 
muito bacana porque sempre participa-
mos de  projetos separados e na Aldeia 
podemos assistir a atividades de todas 
as linguagens juntas.”

Daniela Beny
Atriz e dramaturga

“É uma oportunidade para os artistas 
da terra mostrarem seus trabalhos e 
uma troca de experiências porque 
reúne pessoas daqui e de outros esta-
dos. Este ano tivemos até participação 
internacional. Para o público, serve para 
conhecer um pouco de cada arte. A 
Aldeia representa uma diversidade cul-
tural para todos os envolvidos.”

Cibelle Araújo
Jornalista e atriz

A Orquestra de Tambores de Alagoas fez 
sua apresentação na Praça Deodoro, no 
Centro 

Sob a orientação de arte-educadores, o 
Ateliê Aberto à Comunidade teve a 
participação de pessoas de todas as idades

O espetáculo Uma Noite em Tabariz, 
da Cia do Chapéu
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FEIRAS: OPORTUNIDADE DE EXPOR 
PRODUTOS E FAZER NEGÓCIOS

“

sários alagoanos participem das feiras, quer 

sejam em Alagoas ou em outros estados, com 

o intuito de tomarem conhecimento das novi-

dades colocadas no mercado”. Esse é o 

ponto de vista do secretário de Estado do 

Desenvolvimento Econômico, Energia e 

Logística, Luiz Otávio Gomes. Ele considera 

positivas as feiras vindas de outros estados 

realizadas em Alagoas que agregam valor 

para o desenvolvimento local.

Luiz Otávio define as feiras como 

oportunidades para expor produtos e fazer 

pedidos. De acordo com o secretário, as feiras 

que não geram empregos e divisas para 

Alagoas não são apoiadas pelo governo. O 

órgão leva em conta um estudo técnico para 

detectar de que forma o evento contribui 

para o desenvolvimento do Estado.

Para o calendário deste ano, uma 
das feiras que o Estado apoiou, em parceria 
com o Sindicato da Indústria da Construção 
Civil (Sinduscon), foi o 82º Encontro Nacional 
da Indústria da Construção (Enic), ocorrido 
no último mês de junho. Pela primeira vez, o 
encontro aconteceu em Alagoas. O evento é 
considerado o mais importante da constru-
ção civil e atende ao setor comercial. “Além 
de realizar negócios trouxe divisas para o 
Estado porque mobilizou os setores comerci-
ais, de serviços, hoteleiro, bares e restauran-
tes”, observou.

É muito importante que os empre-

Para contribuir com o empresário do comércio e até 
de outros segmentos, a Fecomércio disponibiliza em seu site 

[www.fecomercio-al.com.br] o link “Eventos”, 
que possibilitará ao internauta tomar conhecimento de feiras, 
congressos e outros eventos que acontecem em vários estados 

brasileiros durante este ano.

Site

A concorrência 
sempre existiu, o que 
acontece agora é que 
com a tecnologia as 
pessoas passaram a 

ter mais opções

Para Luiz Otávio, o empresário do 
comércio precisa se reinventar todos os dias e 
se capacitar, para tanto, algumas feiras 
podem contribuir com novidades de produtos 
e tecnologia. “A concorrência sempre existiu, 
o que acontece agora é que com a tecnologia 
as pessoas passaram a ter mais opções”, dis-
se.

Com esse foco, o  S is tema 
Fecomércio se organiza para realizar uma 
feira prevista para novembro de 2011. A pro-
posta da feira é integrar os empresários do 
comércio de bens, serviços e turismo dos 
municípios alagoanos, visando destacar seus 
produtos e serviços e as oportunidades de 
negócios entre as micro e pequenas empresas 
e empreendimentos âncoras de Alagoas.

“

“
“

“
...A proposta da 

feira é integrar os 
empresários do 

comércio de bens, 
serviços e turismo 

dos municípios 
alagoanos...
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As empresas alagoanas de diversos 
segmentos poderiam ser fornecedoras da 
cadeia de petróleo e gás. Na prática isso não 
acontece, ou melhor, até acontece, mas longe 
do percentual ideal, ou ainda, da real condi-
ção de atendimento das empresas do Estado. 
A participação dos fornecedores locais para 
essa cadeia é discreta. Para reverter esse qua-
dro, desde 2004, o Sebrae desenvolve um tra-
balho para gestão em pequenas empresas da 
cadeia de petróleo e gás em parceria com a 
Petrobras. E agora, passou a contar com o 
apoio da Fecomércio.

Os maiores fornecedores de bens e 
serviços da cadeia de petróleo e gás em 
Alagoas são os estados vizinhos de Sergipe, 
Pernambuco, Bahia e, mais distante, São 
Paulo. A parceria entre o Sebrae e a Petrobras 

é executada através de um convênio, no qual, 
para cada real investido pela Petrobras, o 
Sebrae também investe igual valor com o 
intuito de subsidiar as pequenas empresas 
em até 70% do custo total de um programa, 
um curso ou uma consultoria. A parceria ocor-

re em 15 estados que refinam ou exploram 
petróleo.

Segundo o gerente da carteira de 
Indústria do Sebrae/AL, Everaldo Figueiredo, 
a Petrobras contrata serviços e produtos de 
outros estados por deficiências das empresas 
alagoanas em termos de prazo, preço, quali-
ficação do corpo técnico, atendimento a pré-
requisitos de qualidade, saúde e segurança 
no trabalho, gestão e regularidade fiscal. 

Figueiredo informou que, em 2004, 
o percentual de empresas alagoanas forne-
cedoras para a Petrobras correspondia a 
1,89%. Três anos depois do desencadeamen-
to de várias ações do projeto alcançou 10% e 
a pretensão é chegar em 40% nos próximos 
dois anos. 

A Fecomércio será responsável pela 

mobilização, organização e sensibilização de 
uma palestra sobre “Oportunidades de 
Negócios com a Petrobras”. “A Fecomércio 
pode ajudar até pela capilaridade através 
dos sindicatos nos municípios alagoanos, 
onde buscaremos, não apenas pequenas 
empresas potenciais fornecedoras da cadeia, 
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mas, principalmente, empreendedores indivi-
duais que podem prestar serviços em peque-
na escala”, comentou Figueiredo. 

As palestras iniciam em setembro 
nos municípios de Maceió, Marechal 
Deodoro, Coruripe, Pilar, São Miguel dos 
Campos, Satuba, Roteiro, Coqueiro Seco, Rio 
Largo e Arapiraca. Os trabalhadores informa-
is estão no foco da palestra, pois podem pres-
tar serviço às empresas que são terceirizadas 
pela Petrobras. A primeira palestra será no 
dia 22, no auditório do Sesc, no bairro do 
Poço, das 18h30 às 22h.

O projeto do Petróleo, Gás e 
Energia em Alagoas está sob a gestão no 
Estado, além da Petrobras e do Sebrae, dos 
s egu in te s  pa r ce i r o s : Fe comér c i o /  
SESC/SENAC, FIEA/SENAI/SESI, Governo do 
Estado, Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal), Associação Comercial de Maceió, 
Federalagoas, IFAL, Braskem, Algás e Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB). 

Segundo Figueiredo, o foco da 
gestão são pequenas empresas e 
empreendedores individuais 

A Fecomércio pode ajudar até pela capilaridade 
através dos sindicatos nos municípios 

alagoanos, onde buscaremos, não apenas pequenas 
empresas potenciais fornecedoras da cadeia, mas, 
principalmente, empreendedores individuais que 

podem prestar serviços em pequena escala

“

“
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INSTRUTORES DO SENAC ALAGOAS PARTICIPAM DE
MOMENTOS PRESENCIAIS DO PDE COM TÉCNICAS
DE SANTA CATARINA E DO RIO DE JANEIRO
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Instrutores, Assessores e Corpo 
Técnico do Senac Alagoas participam de 
momentos presenciais do PDE (Plano de  
Desenvolvimento de Educadores) com a pre-
sença da técnica Rejane Leite, do Centro 
Técnico Pedagógico do Departamento 
Nacional (RJ) e  de Eleussis Cestonetto, da 
Divisão de Recursos Humanos do Senac Santa 
Catarina. As duas técnicas e a equipe do regi-
onal de Alagoas discutiram as formas de tor-
nar o processo educacional mais dinâmico, 
reflexivo  e proveitoso para o aluno, transfor-
mando o ensino-aprendizagem num momen-
to mais prazeroso e enriquecedor. “Temos 
que centrar a aula na aprendizagem, e não só 
no ensino e no professor, observando os indi-
cadores de eficácia e eficiência. Trabalhar os 
currículos por competência é um novo saber 
em sala de aula”, explicou  Rejane Leite. 

A técnica do Senac/SC, Eleussis 
Cestonetto, debateu com a equipe pedagógi-
ca os avanços do ensino-aprendizagem valo-
rizando a reflexão e enfatizando as deman-
das do mercado de trabalho. “O Senac mais 
uma vez sai na frente, executando um modelo 
de educação profissional que trabalha para 
desenvolver competências”, explicou. 

A Diretora Técnica do Senac-AL, 
Cícera Paiva, afirmou que os momentos pre-
senciais do PDE auxiliam a equipe pedagógi-
ca a trabalhar o currículo por competência ali-
ando-os aos múltiplos saberes. “Essa é uma 
demanda do mercado de trabalho e o Senac 
como uma escola profissionalizante tem que 
atuar atendendo essas novas competências”, 
explicou. 

A Gerente de Educação Pro-
fissional, Maria da Piedade Soares, também 
destacou a importância dos momentos pre-
senciais. “São atualizações que contemplam 
novas concepções pedagógicas e essa intera-

ção se faz necessária a fim de que haja uma 
contextualização  no processo de  ensino-
aprendizagem”, explicou. A Diretora 
Regional do Senac-AL, Telma Ribeiro, afir-
mou que momentos presenciais como esses 
reiteram  o compromisso do Senac com a qua-
lidade nos serviços prestados aos alagoanos. 
“Fortalecemos essa parceria com o instrutor, 
disseminando o conhecimento e o compro-
misso de educar com qualidade para o 
mundo do trabalho”, observou. 

Os momentos presenciais do PDE 
contemplam cinco etapas: concepções peda-
gógicas, processo de ensino-aprendizagem, 
planejamento, prática pedagógica e  avalia-
ção. As três primeiras já foram realizadas no 
Senac-AL e as próximas ocorrerão nos dias  
16 de outubro (prática pedagógica) e  19 de 
novembro (avaliação).
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A direita, a instrutora do Senac 
SC, Eleussis Cestonetto com a 
equipe pedagógica_

A técnica do DN, Rejane Leite com 
a gerente de Educação Profissional, 
Maria da Piedade Soares



14

LABORATÓRIO-ESCOLA DE PRÓTESE DENTÁRIA 
DO SENAC É UM DOS MELHORES DO NORDESTE 
E ATENDERÁ TAMBÉM A POPULAÇÃO
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Um dos diferenciais dos 
cursos do Senac Alagoas é aliar  a teoria da 
sala de aula às atividades práticas, o que 
garante ao profissional formado pela institui-
ção, conhecimento técnico para atuar em 
qualquer  empresa do mercado de trabalho. 
Concluintes do curso Técnico em Prótese 
Dentária vivenciam essa experiência no 
Laboratório-Escola do curso, considerado um 
dos melhores do nordeste e agora ampliando 
sua ação por meio de convênios. “Um dos pro-
jetos da área de Saúde é fazer o atendimento 
aqui no Senac”, afirma a Assessora Técnica, 
Eliene Sarafim, comemorando o primeiro con-
vênio firmado com o Sesc.

 No convênio firmado com 
o Sesc, o Laboratório-Escola está atendendo 
às solicitações dos comerciários, usuários da 
clínica odontológica do Sesc. Os concluintes 
do curso desenvolvem peças de prótese e 
outros serviços sob a supervisão da odontólo-
ga Olívia Marroquim e do Técnico em Prótese 
Dentária, Jhonnatan Barbosa. A área de 
Saúde já está em negociação com outras ins-
tituições e empresas a fim de estender os ser-
viços a toda a população alagoana.  
Odontólogos também podem requisitar os 
serviços.  

O  instrutor do Senac e técnico em 
Prótese Dentária, Jhonnatan Barbosa destaca 
a estrutura do Laboratório-Escola. "Com equi-
pamentos modernos e um sistema de fundi-
ção que está entre os melhores da região 
Nordeste, este laboratório é capaz de produ-
zir peças odontológicas utilizando desde os 
métodos convencionais aos procedimentos 
mais avançados", destaca,  ao lembrar que 
este é mais um diferencial do aluno Senac. 
"Aprendendo a praticar o que estudam na teo-
ria, nossos alunos chegam ao mercado mais 
confiantes e bem preparados", reforça.

Além de peças de prótese total e par-
cial removível, o Laboratório-Escola produzi-
rá placas de clareamento e de bruxismo, com 
os diferenciais de qualidade e preços acessí-
veis. Os dentistas e instituições interessados 
nesses serviços devem entrar em contato com  
a área de Saúde do Senac, pelo telefone 2122-
7851.

Já o curso Técnico em Prótese 
Dentária  tem duração de 1 anos e 6 meses e 
cada disciplina tem um professor que tam-
bém atua no mercado, o que o deixa cons-
tantemente atualizado sobre as novidades 
da área. Mais informações sobre o curso 
pelos telefones  2122.7801 e 0800 082 
2005.   

Assessora técnica, instrutor e alunos do curso Técnico em Prótese Dentária

Alunos em aula prática no
Laboratório-Escola

Equipamentos são referência entre 
os mais  modernos do nordeste
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MOROSIDADE ATRASA LIBERAÇÃO 
DE CRÉDITOS PARA OS EMPRESÁRIOS
VÍTIMAS DAS ENCHENTES

Os superintendentes do Banco do 
Nordeste, Caixa Econômica e Banco do Brasil 
confirmaram, em agosto, que os créditos 
ainda não haviam sidos liberados para os 
empresários, vítimas das enchentes ocorridas 
no último mês de junho, em decorrência da 
morosidade do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), apesar da criação do Programa 
BNDES Emergencial de Reconstrução dos 
Estados de Alagoas e Pernambuco para apoiar 
a reconstrução das empresas atingidas pelas 
chuvas.  

A terceira reunião entre governo, 
representantes das agências bancárias e 

comerciantes aconteceu no dia 17 de julho, no 
Palácio República dos Palmares, com a pre-
sença do governador Teotônio Vilela Filho. Em 
seguida, houve um novo encontro e a infor-
mação de que até o dia 8 de setembro apenas 
100 operações de crédito haviam sido libera-
das no Estado.    

O crédito direcionado a esses 
empresários, em 95%, corresponde a até R$ 
50 mil. São juros de 5,5% ao ano, com prazo 
de pagamento de 120 meses e carência de 
dois anos. O dinheiro é emprestado por meio 
dos bancos credenciados pelo BNDES.

De acordo com o superintendente 
da Caixa Econômica Federal em Alagoas, 
Gilberto Occhi, os R$ 250 milhões disponibili-
zados pelo Governo Federal ainda não haviam 
sido liberados, em agosto, pela demora do 
BNDES. O superintendente do BNB, Expedito 
Neiva, classificou a liberação de créditos 
como um “ritual complexo”. 

O superintendente do Banco do 
Brasil, Álvaro Tieppo, fez um breve histórico e 
lembrou que a linha de crédito chegou para 
ser disponibilizada no dia 21 de julho. Para ele, 
o maior problema é que as regras de operação 
de crédito adotadas pelo BNDES são normais 
e não emergências, como a situação exige. 
Ademais, Tieppo, apontou outras dificuldades 
como a restrição cadastral e a falta de docu-
mentos. 

O superintendente do Sebrae, 
Marcos Vieira, admitiu que os superintenden-
tes dos bancos fazem o possível, mas o BNDES 
não é um banco preparado para trabalhar 
com esse número de operações. “O drama 

está aumentando porque as pessoas não 
estão conseguindo o crédito e a economia fica 
prejudicada”, observou.

Na oportunidade, Vieria propôs uma 
nova Medida Provisória para tornar a linha de 
crédito emergencial. O presidente da 
Fecomércio/AL, Wilton Malta, concordou com 
a sugestão de Vieira. “A tragédia aconteceu 
há meses. Os avanços aconteceram em outras 
áreas com a liberação de recursos, a exemplo 
do que aconteceu para a reconstrução em 
infraestrutura, mas para os empresários a difi-
culdade está sendo grande”, lamentou.

O BNDES aprovou o cadastro de 59 
empresas sendo a maioria dos municípios de 
Rio Largo, São José da Laje, União dos 
Palmares, Murici e Matriz do Camaragibe, 
mas os empresários estavam aguardando a 
assinatura dos contratos até o dia 8 de setem-
bro.   

Publicidade: 3336-4463 ou 9972-3561

FOLHA FECOMÉRCIO

Empresários preocupados com a 
demora na liberação dos créditos lotaram 
auditório do Palácio República dos 
Palmares



O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac estará 
participando deste importante evento. Além de 
informações sobre o Sistema, o público encontrará 
disponíveis seus produtos e serviços, como: 
certificações, Serasa, pesquisas, cursos e eventos.

Aproveite essa oportunidade para desfrutar de 
tudo que o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac oferece 
para você e sua empresa.

 Encontro Alagoano
de Supermercados:

20, 21 e 22 de outubro de 2010
Centro de Convenções e Exposições Ruth Cardoso - Maceió

Distribuidores e Panificadores
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