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A
livre concorrência é um princípio 

básico da economia e, num mundo 

globalizado, as barreiras pratica-

mente inexistem. Com isso, a lei da oferta e 

da procura acaba definindo um cenário 

econômico competitivo. É preciso estar 

atento para não facilitar a concorrência 

desleal. 

E não falo aqui da concorrência des-

leal gerada por sonegação de impostos ou 

decorrente da falsificação de produtos, 

mas sim a desencadeada por fatores ex-

ternos, a exemplo da posição geográfica.

Neste particular, em Alagoas, a loca-

lização de belas praias próximas à divisa 

com Pernambuco acaba por impactar na 

seara econômica. Isto porque os empre-

sários dos municípios do Litoral Norte são 

praticamente abastecidos pelo Estado vi-

zinho, deixando de gerar renda em sua 

própria terra. Por questões logísticas ou 

tributárias, o fato é que os próprios em-

presários estão insatisfeitos com essa rea-

lidade, pois prefeririam contribuir com o 

desenvolvimento local.

Com a finalidade de ajudar a trans-

formar esse cenário, a Federação, o Sinca-

deal, a Acadeal, o Costa dos Corais Con-

vention & Visitors Bureau e o Sebrae Ala-

goas uniram forças para realizar uma Ro-

dada de Negócios com fornecedores ala-

goanos e empresários da região. A ideia de 

colocar fornecedores e compradores 

frente a frente pode parecer simples, mas 

foi extremamente eficaz ao diminuir dis-

tâncias e aproximar interesses, favorecen-

do a prospecção de novos negócios entre 

empresas alagoanas.

Presidente do Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Juntos podemos mais

Pelo feedback dos participantes, não 

há dúvidas de que bons negócios estão 

sendo articulados e os resultados apare-

cerão em breve. Além disso, as entidades 

pretendem dialogar com a Secretaria Es-

tadual da Fazenda (Sefaz) a fim de buscar 

meios que estimulem o abastecimento do 

mercado por empresas alagoanas e, assim, 

fortalecer a cadeia produtiva.
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Entrevista

N
o dia 13 de setembro o Sesc 
completou 70 anos, e para 
comemorar a data, inovou 

com um lançamento de uma campa-
nha digital convidativa e de interação 
com o público, que teve início no dia 
21 de julho. A ação foi elaborada pelo 
Departamento Nacional do Sesc, 
criando um hotsite com o endereço 
www.sesc70anos.com.br, com a ins-
piração de que pessoas transformam 
pessoas.

Todos os anos, milhares de pes-
soas se relacionam com o Sesc de 
todo o Brasil nas diversas áreas de 
atuação desenvolvidas por meio dos 
programas Saúde, Educação, Cultu-
ra, Lazer e Assistência, e com esses 
trabalhos, vidas são modificadas. 
Partindo desse conceito, a campa-
nha convida o público para partici-
par, através do hotsite, a contar his-
tórias emocionantes que têm o Sesc 
como co-participante, mas o encon-
tro entre pessoas como protagonis-
tas. 

O participante, ao abrir o hot-
site, se depara com um lindo vídeo de 
transformação, como também um 
espaço de histórias contadas por 
pessoas que viveram, viram ou ouvi-
ram acontecer nas unidades do Sesc, 
ou em alguns dos projetos espalha-
dos por todo o país. Quem acessar o 
hotsite se emociona ao ler inúmeros 
relatos de pessoas que viveram essas 
transformações. Para escrever, a re-

gra exigida é de 1.200 caracteres, e 
menores de idade, ter autorização 
dos pais. 

Outra ação acontece no Insta-
gram. Com cinco missões inspirado-
ras, a campanha mobiliza o público a 
fotografar e compartilhar suas fotos 
com hashtags, enquanto participa de 
alguma atividade do Sesc. Com o 
perfil no público, automaticamente 
elas irão para o banco de registros do 
Sesc Brasil.

A comemoração, com data 

marcada para finalizar em dezem-

bro, aguarda receber grandes rela-

tos, onde no final, as cinco histórias 

mais humanas, universais e emocio-

nantes, serão transformadas em fil-

mes. Pelo aplicativo Instagram, as fo-

tos compartilhadas com as missões, 

irão compor o livro comemorativo 

aos 70 anos, composto por 140 fotos 

ao todo, tendo 70 dos funcionários e 

70 do público em geral. As histórias 

Sesc 70 anos
Acreditando que pessoas transformam pessoas, Sesc lança campanha digital 

em celebração ao seu aniversário



Entrevista

no hotsite e as fotos publicadas no 

Instagram serão selecionadas pela 

curadoria do Sesc Nacional. 

Em Alagoas, a campanha está 

sendo mobilizada pela área de Plane-

jamento e Marketing, seguindo as 

orientações da assessora, Adriana 

Oliveira, que vem agindo a todo va-

por, resultados esses conferidos no 

hotsite, onde o Sesc Alagoas, atual-

mente, sustenta o terceiro lugar em 

histórias contadas pelos usuários. 

Confira a entrevista que aborda 

com detalhes todo o processo da 

Campanha dos 70 anos do Sesc, com 

Adriana Oliveira. 

Folha Fecomércio - Qual é a pro-

posta da campanha dos 70 anos do 

Sesc?

Adriana Oliveira - A campanha traz 

como proposta, relatar as histórias 

das pessoas que têm ou tiveram vidas 

transformadas por meio da Educa-

ção, Cultura, Lazer, Assistência e 

Saúde nas unidades do Sesc espalha-

das pelo Brasil. Com um conteúdo 

digital, composto por 3 filmes que 

contam histórias universais e emo-

cionantes de transformações.

Folha Fecomércio - Qual será o pe-

ríodo da campanha?

Adriana Oliveira - A campanha ini-

ciou no dia 21 de julho e continua até 

31 de dezembro.

Folha Fecomércio - Como será a 

campanha no Instagram?

Adriana Oliveira - No Instagram os 

usuários são incentivados a revelar o 

seu olhar sobre o Sesc, taguear suas 

imagens com hashtags específicas, 

com as missões #sesc_abraça, 

# s e s c _ u n e ,  # s e s c _ i n s p i r a , 

#sesc_ativa e #sesc_transforma. É 

importante que todos os regionais 

participem da campanha tagueando 

suas fotos, e contando suas histórias 

no hotsite relacionadas com o Sesc, 

onde será uma vitrine do trabalho 

desenvolvido pelo Sesc em todo o 

Brasil. Com valores, tradições, rique-

zas e histórias, que com certeza me-

recem destaques.

Folha Fecomércio - E como será no 

hotsite?

Adriana Oliveira - O Sesc lançou um 

hotsite especial da campanha dos 70 

anos. Com o mote “Boas histórias 

inspiram e transformam pessoas”, a 

ideia é que os internautas comparti-

lhem depoimentos, com até 1.200 ca-

racteres, que mostrem a relação que 

possuem com o Sesc. O objetivo é re-

criar um pouco da história, valori-

zando o relacionamento das pessoas 

e influência que tenham como trans-

formadores da sociedade nas diver-

sas áreas de atuação no Sesc.

Folha Fecomércio - Qual será o des-

fecho da campanha?

Adriana Oliveira - Ao final, uma cu-

radoria do Departamento Nacional 

do Sesc selecionará cinco histórias, 

onde serão transformadas em filmes. 

Já com o aplicativo Instagram, as fo-

tos escolhidas serão ilustradas no li-

vro colaborativo dos 70 anos, con-

tendo 140 fotos.

Folha Fecomércio - Existem outras 

ações que serão adotadas pela 

campanha?

Adriana Oliveira - Além da mídia 

online, para dar vida ao projeto, o 

Departamento Nacional convida in-

fluenciadores para promover os te-

mas junto aos seus públicos. Eles 

também serão responsáveis pela cu-

radoria das imagens.

Folha Fecomércio - O público já tem 

acesso a algumas das histórias?

Adriana Oliveira - Sim. Ao acessar o 

site www.sesc70anos.com.br, com o 

menu “histórias”, o internauta se de-

para com o mapa do Brasil que ofere-

ce relatos de pessoas de todos os Es-

tados.  Em Alagoas, já temos mais de 

30 histórias. Li todas, e muitas me 

emocionaram como a história da 

aposentada, Walderez de Moura Ca-

valcanti, uma psicóloga, que quando 

tinha quatro anos, sobreviveu aos 

torpedos da segunda guerra, na ci-

dade de Valênça - Bahia. Mas sua 

maior transformação aconteceu no 

Sesc. Quando atuava na área de psi-

cologia, precisava elaborar um mate-

rial com pessoas idosas nos lares de 

apoio, e descobriu que ao chegar 

nesses ambientes, sentia pavor, im-

pedida de concluir seu trabalho. Foi 

então que começou sua relação com 

as atividades no Sesc, e a partir de 

então sua vida foi transformada. Lin-

das as histórias. Convido você que 

está lendo essa entrevista para con-

ferir esses relatos. O Brasil merece 

saber dessas transformações, por-

que grandes histórias inspiram pes-

soas.

 

Folha Fecomércio - Nesses 70 anos, 

qual é o grande legado do Sesc?

Adriana Oliveira - Pioneirismo, di-

versidade, inovação, conhecimento, 

oportunidades e inclusão nas ações 

desenvolvidas ao longo dos seus 70 

anos. Temos como resultados, vidas 

transformadas em todo o País.

*Especial por Patrícia Lima e Jeanne Feijão
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om a finalidade de atender 

C ainda mais os empresários, a 
Fecomércio iniciou, em agos-

to, diálogos com o Banco do Brasil e a 
Desenvolve - Agência de Fomento de 
Alagoas. O objetivo é firmar convênios 
que beneficiem as empresas ao facili-
tar o acesso às instituições.

A parceria com o Banco do Bra-
sil visa aproximar o empresário da 
agência de seu município tendo o 
sindicato patronal como intermedia-
dor, dando mais celeridade no acesso 
a produtos e serviços. Ao apresentar 
o pleito, o presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, falou das dificuldades 
dos empresários. “Nossos comércios 
passam por dificuldades e precisa-
mos buscar alternativas que auxiliem 
a superar esse momento. E isso nos 
traz a solicitar um termo de parceria 
para levar atendimento a esses em-
presários”, disse. 

O superintendente Marco San-
ches afirmou que o papel do banco é 
auxiliar a saúde financeira das empre-
sas. “Observamos as quedas bruscas 
no faturamento e procuramos ajudar 

as empresas a readequarem o endivi-
damento, alongando os prazos de pa-
gamento e diminuindo as taxas de ju-
ros de maneira que elas possam atra-
vessar esse momento e continuar com 
suas atividades”, observou. Após esse 
contato inicial, as partes irão estrutu-
rar a minuta do convênio. 

Na Desenvolve, a proposta tam-
bém foi direcionada à viabilização de 
crédito. A possibilidade, conforme o 
presidente Rafael Brito, é trabalhar 
duas linhas de capital, como a Linha 
do Micro e Pequeno Empresário e a 
Linha de Capital de Giro de até R$ 
300 mil, ambas com juros de 1.2% ao 
mês, abaixo do que é praticado no 
mercado. De acordo com Rafael, no 
caso do crédito aprovado, o empre-
sário terá a carência de quatro meses 
para começar a pagar e 36 meses pa-
ra efetuar o pagamento. Estima-se 
que créditos de até R$ 15 mil atendam 
90% dos interessados. “O nosso 
compromisso é fazer o mais rápido a 
análise de crédito. Faremos esse ter-
mo de crédito o mais breve possível”, 
comentou.

Foco no crescimento
Fecomércio busca convênios com Banco do Brasil 

e Desenvolve em prol dos empresários

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

SÉRIE DE ENTREVISTAS - A Feco-
mércio realizará, entre os dias 12 e 15 
de setembro, no auditório do Senac 
Poço, uma Série de Entrevistas com 
os candidatos à Prefeitura de Ma-
ceió. Cada candidato terá uma hora 
para responder perguntas de inte-
resse geral, apresentar pontos do 
plano de governo e atender a ques-
tionamentos de empresários, im-
prensa e público.

OBRIGATORIEDADE – A partir de ja-
neiro de 2017 todas as empresas brasi-
leiras estarão obrigadas a utilizar o 
eSocial, criado pelo Governo Federal a 
fim de unificar o envio das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e tributá-
rias das empresas em relação aos seus 
empregados. E para utilizar o sistema, 
será necessário possuir o certificado 
digital.

VALOR DIFERENCIADO - A empresa 
que não prestar as informações do 
eSocial no prazo ou que as apresentar 
com incorreções ou omissões ficará 
sujeita às penalidades legais. A aquisi-
ção do certificado digital é apenas o 
primeiro passo para a adequação ao 
novo sistema. A Fecomércio comercia-
liza o produto com um valor diferen-
ciado para as empresas do comércio e 
serviço. Informações: 82 3336-4463.

SINTEGRA - A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz) publicou, no dia 24, 
um comunicado informando que 
contribuintes em atraso no envio de 
arquivos do Sintegra (Sistema Inte-
grado de Informações sobre Interes-
taduais com Mercadorias) já podem 
enviar esses documentos via internet 
por meio do programa Transmissão 
Eletrônica de Documentos (TED).

PRAZO - Antes dessa possibilidade, a 
empresa com documentos atrasados 
só conseguiria normalizar a situação 
via protocolos presenciais. Para a Fe-
comércio, a nova medida agiliza o 
tempo e a produtividade do empre-
sário. Os contribuintes que realiza-
rem o procedimento até 30 de setem-
bro serão beneficiados com a redução 
nos valores das multas. Quando formalizados, convênios facilitarão acesso ao Banco do Brasil e à Desenvolve
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A
Rodada de Negócios com for-
necedores de Alagoas proposta 
pela Fecomércio AL aconteceu 

no último dia 18, em Maragogi, e sinaliza 
uma perspectiva positiva para a região. 
Realizada em conjunto com o Sindicato 
do Comércio Atacadista e Distribuidor 
do Estado de Alagoas (Sincadeal), a As-
sociação do Comércio Atacadista e Dis-
tribuidor do Estado de Alagoas (Aca-
deal), o Costa dos Corais Convention & 
Visitors Bureau (CCC&VB) e o Sebrae 
Alagoas, com o apoio do Salinas Mara-
gogi e da Secretaria de Desenvolvimen-
to de Econômico e Turismo (Sedetur), 
do Sesc e do Senac. 

Com a participação de 23 empre-
sas ofertantes e 31 compradoras, o even-
to oportunizou aos envolvidos discuti-
rem possibilidades de negócios e aten-
deu a um pleito dos empresários do 
Litoral Norte que, por questões de lo-
gística dos fornecedores ou devido à 
carga tributária dos produtos, acabavam 
se abastecendo com empresas de Per-
nambuco.

Acreditando que os resultados 
aparecerão em breve, o presidente do 
Sistema Fecomércio, Wilton Malta, de-
fendeu que esses momentos fazem a di-
ferença. “Ao aproximar fornecedores e 
compradores alagoanos, estimulamos a 
cadeia produtiva e contribuímos para o 
fortalecimento da economia. No litoral 
Norte, o Sistema está presente em três 

municípios. Nossa atuação busca aten-
der às dinâmicas locais e, para este 
evento, trouxemos um pouco de nossos 
números”, disse, referindo-se às mais de 
21 mil toneladas de alimentos arrecada-
dos pelo Sesc desde o início do ano, 
atendendo a 45.560 pessoas; e às capa-
citações do Senac, que em breve lançará 
o curso de Guia de Turismo, via Ensino à 
Distância (EAD), e pretende levar à re-
gião sua Unidade de Ensino Móvel para 
ofertar cursos nas áreas de hotelaria e 
gastronomia. 

O presidente do Sincadeal, Valdo-
miro Feitosa, falou das vantagens de se 
adquirir produtos de fornecedores da 
terra. “Sabemos da situação tributária 
diferente de Pernambuco e Alagoas. Às 
vezes, as empresas deixam de comprar 
aqui por um desconto que, ao final, não é 
tão significativo. Mas quem compra de 
fornecedor alagoano tem a garantia de 
entrega em tempo menor, reduz o risco 
de assalto nas estradas e, caso necessá-
rio, pode trocar o produto com mais fa-
cilidade”, ressaltou.

A presidente do Costa dos Corais, 
Virginia Stodolni, destacou como outro 
ponto positivo do evento a aproximação 
com o Sistema. “São 4.500 comerciários 
que podem se beneficiar com os servi-
ços do Sesc e o Senac está sempre pre-
sente com suas capacitações”. Sobre o 
assunto, o diretor regional do Sesc, 
Willys Albuquerque, observou que a en-

tidade não tem condições de ter uma 
unidade física em cada município, mas 
as unidades móveis levam ao Estado 
suas ações, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida dos comer-
ciários.

Ao final da Rodada foram entre-
gues questionários para avaliar a ex-
pectativa de negócios. A partir desse le-
vantamento, as entidades pretendem 
abrir canal de diálogo com a Secretaria 
Estadual da Fazenda (Sefaz) para discu-
tir a viabilidade da desoneração fiscal e 
otimizar a agenda para que os empresá-
rios comprem em Alagoas.

Rodada de Negócios
Proposto pela Fecomércio, evento reuniu 23 empresas ofertantes e 31 compradoras 

e ofertou espaço para os envolvidos discutirem possibilidades de negócios

Malta ressaltou a importância do evento

Dirigentes e assessores apresentaram os números da atuação do Sistema Fecomércio na região 
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B
oas oportunidades de negócios 
podem surgir a partir da neces-
sidade pessoal do empreende-

dor, pois às vezes, a procura mal suce-
dida por um serviço ou produto especí-
fico sinaliza um nicho de mercado pou-
co explorado - ou completamente inex-
plorado. 

Pode-se dizer que foi isso que 
aconteceu com Bruno Simons. Até 
pouco tempo empregado da iniciativa 
privada, o empreendedor sempre gos-
tou de frequentar barbearias que tives-
sem bons serviços agregados e ambien-
tes descontraídos, tornando a espera 
um agradável passatempo. Por isso, 
sempre que viajava frequentava esse ti-
po de ambiente. Assim, não foi difícil es-
colher o ramo quando ficou desempre-
gado e resolveu ser empresário: abriu, 
em sociedade com o irmão Diogo Si-
mons e o amigo Carlos Armando, a Are-
na Barbearia Sport Club; primeira do gê-
nero em Maceió. 

“Nosso objetivo é oferecer um es-
paço com serviços exclusivos e entrete-
nimento destinados ao público mascu-
lino. De boas marcas de cerveja a canais 
de esportes e mesa de sinuca, tudo aqui 
foi pensado para fazer com que a espera 

fique mais agradável”, explica Bruno. 
No ambiente descolado, além dos 

serviços tradicionais de corte de cabelo 
e barba, o cliente pode fazer hidratação, 
limpeza de pele, massagem, tintura, 
escova, depilação ou dar um trato nas 
unhas com as manicures que, segundo o 
empresário, por questões culturais “ain-
da estão um pouco ociosas”. Para os mais 
tímidos, a barbearia tem um espaço re-
servado.  E se o motivo da 'repaginada' 
no visual é uma data especial, o estabe-
lecimento fecha pacotes para o 'Dia do 
Noivo' ou do formando. 

Com pouco mais de seis meses 
no mercado, a barbearia vem con-
quistando um público de diversas ida-
des. Isaac Alves, de 13 anos, é um dos 
clientes que se distrai na sinuca en-
quanto aguarda atendimento. Acom-
panhado do pai, o garoto diz o motivo 
pelo qual gosta de ir ao local: “É muito 
diferente de todas as barbearias que já 
fui. O ambiente é bom e o atendimen-
to é rápido e de qualidade”. A qualida-
de do serviço também é destacada por 
Júlio Nogueira. “Comecei a frequentar 
pela amizade que tenho com o Bruno, 
mas continuei pela qualidade do ser-
viço”, falou.

MERCADO
Para o presidente do Sindicato 

das Empresas de Serviços de Beleza e 
Estética do Estado de Alagoas (Sindibe-
leza AL), Paulo de Tarso, o sucesso da 
Arena Barbearia é sinal de que o merca-
do masculino é um nicho potencial em 
Maceió. “Depois da Arena, vários salões 
passaram a investir nesse público, que 
tem crescido de forma impressionante. 
Para se ter uma ideia, há dez anos o 
percentual de consumo do público 
masculino representava cerca de 12% a 
15 % dos serviços e produtos no Brasil. 
Hoje, já está em torno de 41% a 43%, 
segundo a Associação Nacional do Co-
mércio de Artigos de Higiene Pessoal  e 
Beleza (ANABEL)”, afirma.

A customização dos ambientes 
para oferecer uma melhor comodi-
dade ao cliente é uma tendência para 
o segmento. “Em época de crise, é 
necessário usar a criatividade para se 
sobressair. Criam-se pacotes pro-
mocionais que trazem um melhor 
fluxo para o salão, principalmente 
nos dias de baixa. Mão de obra quali-
ficada e parcerias com os fornecedo-
res também fazem a diferença”, pon-
tua.

Inovar faz a diferença

www.fecomercio-al.com.br

Perceber um nicho de mercado e agregar valor aos serviços oferecidos foi o 

caminho traçado pelos empresários da Arena Barbearia Sport Club

Decoração descontraída em ambiente similar a um pub torna a espera dos clientes mais agradável



O
primeiro semestre de 2016 foi 
marcado por uma grande mo-
vimentação do Sindilojas Pal-

meira. Desde a entrega dos prêmios da 
Campanha de Natal, que aconteceu em 
fevereiro, até ações sociais, passando 
por palestras de motivação.

Em abril, aconteceu o I Seminário 
de Crédito do Banco Nacional do Desen-
volvimento (BNDES), juntamente com o 
Banco do Brasil, no Sindilojas , que reuniu 
cerca de 50 participantes, apresentando 
as linhas de crédito disponíveis.

Diante da crise econômica, o Sin-
dilojas Palmeira realizou o I Seminário 
Choque de Vendas, com o apoio da Fe-
comércio e da Palmas Veículos, no dia 9 
de junho. O encontro abordou o tema 
“Como administrar sua empresa para 
vender mais na crise”.

Para o presidente do Sindicato, 
Gilton Lima, o momento econômico re-
quer uma conduta proativa dos empre-
sários. “Não podemos negar que a crise 
existe. Porém, não podemos nos aco-
modar e permitir que seus reflexos se-
jam maiores do que realmente devem 
ser”, defende.

PARCERIAS
As ações realizadas em comemo-

ração ao Dia das Mães contaram com a 
participação da Smile Saúde, do Senac e 
da Prefeitura Municipal de Palmeira. 

Ainda em maio, o Sindilojas parti-
cipou do VII Fórum Intercursos, com o 
Centro de Estudos Superiores de Ma-
ceió (Cesmac), unidade Sertão. A parce-
ria resultou na palestra “Cruzamento 

das informações: pessoa física e Receita 
Federal, um novo olhar”, com o tributa-
rista Paulo de Tarso. 

Dados sobre a economia de Ala-
goas com foco na dinâmica de Palmeira 
dos Índios foi outro assunto abordado 
pelo Sindicato ao reunir empresários 
palmeirenses que acompanharam a-
tentos as informações do assessor eco-
nômico da Fecomércio, Felippe Rocha. 
O evento contou com o apoio do Ro-
tary Club. O Sindilojas Palmeira tam-
bém se fez presente em outras datas, a 
exemplo do Dia Internacional da Mu-
lher.

O empresário Felipe Morais, do 
segmento de confecções, classificou 
como excelente a atuação do Sindilojas 
Palmeira. “O atendimento é muito bom, 
além das campanhas que são realizadas. 
Realmente, sinto-me representado pela 
entidade”, comentou. A família de Felipe 

é proprietária há 30 anos da loja Arco-
Íris Modas.

O colaborador do Sindilojas Pal-
meira, Marcondes Monteiro, afirmou 
que o propósito da gestão é atuar com 
responsabilidade a fim de contribuir 
com desenvolvimento da entidade com 
foco em defender os representados. 
“Sinto-me satisfeito em desenvolver 
serviços que proporcionam os melhores 
resultados para os nossos representa-
dos”, disse. 

Paralelamente às ações de repre-
sentação do empresário palmeirense, o 
Sindilojas oferece produtos que contri-
buem com o bom desenvolvimento das 
rotinas administrativas, a exemplo da 
certificação digital. Os interessados po-
dem agendar o atendimento pelo nú-
mero 3421-2106. O Sindilojas está loca-
lizado na Rua Adolfo Pinto, 135, Centro, 
em Palmeira dos Índios.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

Atuação do Sindilojas Palmeira aposta em informação e parcerias para contribuir 

com os seus representados e os empresários do município

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

CARAVANA - A Fecomércio vai dispo-
nibilizar orientação e capacitação aos 
empresários, empreendedores e cola-
boradores dos segmentos de comércio, 
serviços e turismo numa abordagem di-
ferenciada e adequada às necessidades 
da empresa. Essa será a proposta da 
Caravana do Comércio que visitará 12 
municípios alagoanos, no período de 
outubro deste ano até março de 2017.

VISITA - A assessora técnica da Feco-
mércio, Izabel Vasconcelos, realizou 
uma visita em todos os sindicatos fi-
liados à Federação com o intuito de rea-
lizar um alinhamento das ações futuras. 
Para isso, foi essencial a participação 
não apenas dos colaboradores, mas das 
lideranças sindicais que contribuíram 
com ideias e detalharam as peculiarida-
des de cada entidade.

SABATINAS - A Série de Entrevistas, 
que tem o propósito de ouvir as pro-
postas de candidatos a prefeito muni-
cipal, acontecerá em Maceió, promo-
vida pela Fecomércio, e também nos 
municípios de Arapiraca e Palmeira dos 
Índios, uma iniciativa dos Sindilojas. Os 
empresários poderão avaliar quem 
melhor representará o município na 
próxima gestão.   

NOTAS DE RODAPÉ
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Para Gilton Lima, o Sindilojas busca contribuir com o desenvolvimento do comércio
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O
tradicional Concurso Arte e 
Sabor, promovido pelo Sesc, 
repetiu o sucesso em sua 10ª 

edição realizada no dia 19 de julho, no 
Espaço Recreativo do Sesc Poço. Oi-
to pratos criativos e deliciosos foram 
apresentados por uma dupla forma-
da por cozinheiros e/ou auxiliares 
de cozinha. A iniciativa visa fomen-
tar o desenvolvimento profissional, o 
estímulo à criatividade, a diversi-
ficação e a inovação de cardápio. O 
prato Rei dos Mares, tendo como in-
grediente principal o filé de surubim, 
foi o primeiro colocado do concur-
so. 

Nas edições anteriores, os pra-
tos eram apresentados ao júri e ao 
público já prontos e distribuídas às 
porções para degustação. Este ano, o 
concurso trouxe uma novidade. Os 
próprios participantes demonstra-
ram o modo de fazer com apoio de 
recurso audiovisual. Os pratos fica-
ram disponíveis para degustação em 
estandes e cada dupla participante 
teve contato com o público e distri-
buiu a receita dos seus pratos. “O no-
vo formato foi muito elogiado por to-
dos”, afirmou a coordenadora de Nu-
trição em exercício, Marinildes Cor-
reia. 

O júri foi composto pela equipe 
técnica da área de gastronomia do 
Senac e lideranças do Sistema Feco-
mércio. A dupla Davi e Mônica assi-
nou o prato “Rei dos Mares”. O 2º lu-
gar foi para "Carne de Sol à Moda 
Sertãozinho", Ana Lúcia e Maria Cor-
délia e a 3ª posição “Filé de Peixe 
Grelhado com Ratatouille de Legu-
mes", José Resende e Nilson.  

A dupla classificada em primei-
ro lugar fará uma visita técnica ao 
Hotel Sesc Blumenau (SC), consi-
derado um dos serviços de alimen-
tação modelo dos regionais. “O con-
curso é importante para o reconhe-
cimento e valorização do colabo-
rador, além de contribuir diretamen-
te para o aprimoramento dos ser-
viços ofertados à clientela”, ressaltou 
Marinildes.

Arte e sabor
Concurso inova com a utilização de recurso audiovisual, ao ensinar o passo 

a passo das receitas

Dupla participante: Davi e Mônica

Nome da receita: “Rei dos Mares”

Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
600 g de filé de Surubim, 1/2 limão 
Tahiti, 30 ml de manteiga de garrafa, 
pimenta a gosto e sal a gosto.

MOLHO
1/2 maracujá, suco de 1 laranja, 1/2 
limão, 2 colheres de sopa cheias de 
açúcar e 1 colher de chá de amido de 
milho.

ACOMPANHAMENTO
30 g de abacate, 30 g de manga rosa, 30 g 
de pimentão vermelho, 30 g de 
pimentão amarelo, azeite de oliva a 
gosto, limão a gosto, pimenta a gosto e 
sal a gosto.

MODO DE PREPARO
1. Tempere o peixe com limão, sal e pi-
menta. Deixe marinar por 30 minutos;
2. Grelhe o peixe na manteiga em 
chapa ou frigideira pré-aquecida a 
120°;
3. Corte a manga em bastões e tem-
pere. Grelhe na manteiga até dourar 
os lados;
4. Corte o abacate em cubos médios, 
pique os pimentões, em seguida mis-
ture os ingredientes e finalize com a-
zeite de oliva, limão, sal e pimenta;
5. Derreta o açúcar durante 1 minuto, 
adicione o suco do limão, laranja e 
maracujá, deixe reduzir por 3 minu-
tos. Acrescente o amido diluído em 5 
ml de água, misture bem;
6. Monte o peixe no centro do prato e 
distribua a manga e a salada de aba-
cate. Acrescente por cima o molho 
cítrico.

RECEITA VENCEDORA 2016

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Wilton Malta, ao lado dos vencedores



F
ilmes nacionais e estrangeiros de 
qualidade. É o que oferece gra-
tuitamente ao público o Cine 

Sesc, programa de difusão do audiovi-
sual criado pelo Departamento Nacio-
nal, em 2008.  O programa licencia fil-
mes e garante a sua distribuição pelos 
regionais do Sesc em todo o Brasil. As 
apresentações acontecem no Teatro 
Jofre Soares, no Sesc Centro. 

Segundo informações da analista 
em audiovisual do Sesc Alagoas, La-
rissa Lisboa, o Departamento Nacional 
atua como uma distribuidora exclusiva 
para os Departamentos Regionais, ga-
rantindo o licenciamento em média de 
40 filmes de longa metragem para exi-
bição pública no período de dois anos. “A 
proposta visa à manutenção e renova-
ção dos acervos, culmina no diálogo en-
tre filmes de nacionalidades diferentes, 
na reunião de obras de um mesmo dire-
tor, na composição de mostras a partir 
de temáticas homogêneas ou heterogê-
neas”, explicou.

Em Alagoas, são realizadas exibições 
sistemáticas e mostras repassadas pelo 
Departamento Nacional. Para o mês de 
setembro, no dia 22, às 18h30, a programa-
ção da Mostra Curta Alagoas 2016 trará os 
seguintes filmes: Mamãe Yes! e Relicários 
de Zumba, ambos de Vera Rocha Oliveira. 
A classificação é de 12 anos e os filmes têm 
duração de 60 minutos.

Mamãe Yes! faz um registro da tra-
jetória do tradicional bloco de carnaval 
alagoano Filhinhos da Mamãe. Conta 
com depoimentos dos atores Ronaldo 
de Andrade, Homero Cavalcante e José 
Márcio Passos, além da museóloga 
Carmen Lúcia Dantas e do artista plás-
tico Denis Matos.

Abdicando de assimilar as fantasias 
de um mundo imaginário, o pintor José 
Zumba (1920-1996), do filme Relicários de 
Zumba, buscou nos cenários naturais e 
nos referenciais da cultura negra em Ala-
goas a inspiração para construir uma obra 
que hoje se destaca como um precioso 
registro – quase um relicário – da cami-
nhada dos negros e mestiços alagoanos 
diante do processo histórico de exclusão 
a que tem sido submetidos.

No escurinho do cinema
A Mostra Curta Alagoas 2016 e a programação do Cine Sesc oferecem filmes de 

qualidade com entrada gratuita para o público, no Teatro Jofre Soares

FOLHA FECOMÉRCIO  13

05/09

Filme: O Menino e O Mundo

Diretor: Alê Abreu

Classificação: Livre

Duração: 85 min

Sinopse: Sofrendo com a falta do pai, um 
menino deixa sua aldeia e descobre um 
mundo fantástico dominado por 
máquinas-bichos e estranhos seres. 
Uma inusitada animação com várias 
técnicas artísticas que retrata as 
questões do mundo moderno através do 
olhar de uma criança.

12/09

Filme: Meu Amigo Totoro

Diretor: Hayao Miyazaki

Classificação: Livre

Duração: 87 min

Sinopse: Mei, é uma jovem que encontra 
uma pequena passagem em seu quintal, 
que a leva a um lendário espírito da flo-
resta, conhecido como Totoro. Sua mãe 
está no hospital, e seu pai, divide o tempo 
entre dar aulas na faculdade e cuidar de 
sua mulher doente. Quando Mei, tenta 
visitar a mãe por conta própria, se perde 
na floresta, e só o grande e fofo Totoro, 
pode ajudar a menina a achar o caminho 
de volta para casa.

19/09

Filme: Nausicaa -  Do Vale do Vento

Diretor: Hayao Miyazaki

Classificação: 12 anos

Duração: 116 min

Sinopse: Mil anos após os 7 Dias de Fogo, 
a humanidade se esforça em sobreviver 
no mundo em ruínas, divididos em pe-
quenas populações e impérios. Nausicaä 
é a princesa do pequeno reino do Vale do 
Vento, que tenta salvar seu povo da ação 
belicosa dos reinos vizinhos.

26/09

Filme: Princesa Mononoke

Diretor: Hayao Miyazaki

Classificação: 12 anos

Duração: 134 min

Sinopse: Um príncipe infectado por 
uma doença sabe que irá morrer a me-
nos que encontre a cura. Sendo a sua úl-
tima esperança, segue para o leste e, du-
rante o caminho, encontra animais da 
floresta lutando contra a sua exploração, 
liderados pela princesa Mononoke.

*Agenda do mês de setembro, com exibi-

ção sempre às 12h30, no Teatro Jofre Soa-

res, no Sesc Centro. Entrada gratuita.

Teatro Jofre Soares exibe diversos filmes

PROGRAMAÇÃO CINE SESC
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primeira edição da Aldeia Ara-

A piraca – Mostra de Arte e Cultu-
ra do Sesc foi muito bem rece-

bida pelo público. O evento aconteceu 
no período de 8 a 13 de agosto em Arapi-
raca e fomentou o fazer artístico. Houve 
debates e ações formativas. Os momen-
tos fortaleceram a criação, o intercâm-
bio entre os grupos locais e visitantes, 
além de ter estimulado a fidelização da 
comunidade em geral ao constituir um 
espaço de consumo de bens culturais.

A Aldeia configura-se em uma 
ação integrada ao Projeto Palco Girató-
rio para a produção local com o inter-
câmbio de grupos de circulação nacio-
nal. Por todo país as Aldeias contemplam 
as diversas linguagens artísticas, tendo 

artes cênicas como principal foco, valo-
rizando a diversidade cultural brasileira. 
Incentivando o encontro entre gêneros 
artísticos.

As apresentações foram compos-
tas de manifestações da cultura popular, 
como: Guerreiro, Banda de Pífano, Pas-
toril. Houve ainda espetáculos de teatro, 
dança, circo, a exemplo do Palhaço Biri-
binha. Além de intervenções do artista 
visual Marcelo Mascaro, deixando a uni-
dade ainda mais bonita. Palestras sobre 
literatura infantil e muito mais.

O público alvo preferencial da Al-
deia é o Programa de Comprometimen-
to de Gratuidade (PCG), mas a comuni-
dade em geral também teve acesso. Um 
dos objetivos é a formação de plateia, 

ampliando nosso público para estudan-
tes, artistas e comunidade em geral.

De acordo com o analista em artes 
cênicas do Sesc Alagoas, Magnum Ân-
gelo, a receptividade do público foi boa. 
“Tivemos uma resposta muito positiva, 
pessoalmente e nas redes sociais, das 
pessoas que acompanharam toda a pro-
gramação da Aldeia”, comentou.

O intercâmbio, as ações formati-
vas e o bate papo, após os espetáculos 
entre os artistas locais e os visitantes 
fortaleceu o pensamento crítico e a bus-
ca por um trabalho consistente. “Apesar 
de ter sido a primeira Aldeia, ela se apre-
sentou como um terreno muito fértil 
para reflexões a cerca do fazer artístico”, 
observou.

Aldeia Arapiraca
A Mostra de Arte e Cultura do Sesc comemora a primeira edição em Arapiraca. 

O público recebeu a proposta de braços abertos

A Aldeia Arapiraca fomentou a arte de várias formas e trabalhou um dos seus objetivos que é a formação de plateia
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O
Sesc Alagoas se engajou em 
um movimento com uma 
proposta nobre, o Agosto 

Dourado. O projeto é uma iniciativa 
do Departamento Nacional com o 
objetivo de incentivar que todos os 
Regionais contribuam para a Cam-
panha de Estímulo ao Aleitamento 
Materno. Em Alagoas, além do estí-
mulo ao aleitamento materno, houve 
a realização da campanha de doação 
de recipientes de vidros e a própria 
doação de leite humano. 

No Estado, a Campanha contou 
com a atuação do Sesc Alagoas através 
das Coordenações de Educação em 
Saúde, Saúde Bucal e Nutrição e com o 
apoio da Coordenação de Assistência. 
Segundo a coordenadora de saúde do 

Sesc Alagoas Janaína Valença, o movi-
mento acontece há anos apenas durante 
a primeira semana do mês de agosto. “A 
proposta dos idealizadores é provocar 
reflexões de maior alcance a exemplo 
dos movimentos Outubro Rosa e No-
vembro Azul. O Sesc apoia a campanha, 
não é o idealizador da mesma”, explicou.

O Sesc firmou a parceria com os 
Bancos de Leite Humano de Maceió - 
Hospital Universitário e Maternida-
de Escola Santa Mônica e Banco de 
Leite de Arapiraca - Banco de Leite 
Humano Ivete França Lima. 

De acordo com Janaína, os es-
toques de leite nos bancos conti-
nuam baixos. “Porém, a sociedade 
contribuiu de forma inesperada com 
a doação dos recipientes. Ao lançar-

mos a campanha não imaginávamos 
ter uma arrecadação tão significati-
va. Fomos surpreendidos com a mo-
bilização”, disse. 

Os recipientes de vidro foram en-
caminhados aos Bancos de Leite Hu-
mano de Maceió, Arapiraca e de São 
Miguel dos Campos.

Durante a campanha, o Sesc rea-
lizou intervenções educativas sobre 
aleitamento materno com grupos de 
gestantes atendidas por instituições 
sociais cadastradas no Programa Mesa 
Brasil Sesc, além de trabalhar a temática 
nos finais de semana com o público fre-
quentador dos espaços de lazer das Uni-
dades Arapiraca e Guaxuma. A temática 
também foi abordada com jovens, grupo 
de idosos, entre outros.

Agosto Dourado
A temática do aleitamento materno ganhou reforço com a campanha. A proposta 

é desenvolver um trabalho que convide a doação, mas também a reflexão

Ações da campanha realizadas em Maceió e Arapiraca
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Feirão do Estudante
Senac participa, pela segunda vez, do Feirão do Estudante, promovido pelo 

Instituto Papo de Universitário e realizado no Parque Shopping Maceió

Evento contou com palestras, aulões e orientações para vestibulandos

C
om o objetivo de incentivar os 
jovens a buscar a qualificação e 
oferecer conhecimento sobre 

as diferentes áreas de atuação do mer-
cado de trabalho, o Senac Alagoas parti-
cipou, pela segunda vez, do Feirão do 
Estudante. Promovido pelo Instituto 
Papo de Universitário, o evento foi reali-
zado nos dias 5, 6 e 7 de agosto, no Par-
que Shopping Maceió.

“Sempre trabalhamos com o pú-
blico universitário e observamos que 
muitos jovens entravam nas faculdades 
sem conhecer o curso em que estavam, 
percebemos, então, a necessidade de 
informar os adolescentes antes desse 
ingresso às universidades”, explicou Al-
berto Antunes, responsável pelo evento. 
“Nesse contexto, a participação do Se-
nac é crucial, pois é a instituição que 
apresenta, no Feirão, os cursos profis-
sionalizantes aos estudantes, abordan-
do a importância de ter os diferenciais 
que o mercado busca”, falou Antunes.

Em sua terceira edição, o evento 
reuniu centenas de alunos em palestras 
motivacionais, bate-papo com perso-
nalidades da internet e aulões prepara-
tórios. Ao todo, foram mais de 40 horas 
de atividade.

O Senac marcou presença apresen-
tando sua programação de cursos para o 
começo do 2º semestre e promovendo o 
sorteio de dois cursos gratuitos – Infor-
mática Básica e Assistente Adminis-

trativo. Levi Farias, 17, se cadastrou para 
participar e comentou que “os cursos do 
Senac são bem reconhecidos, e quanto 
mais preparados nos encaminhamos pa-
ra o mundo profissional, melhor nossas 
chances. Esses cursos são, portanto, uma 
ótima forma de nos destacar”.

Para Leon Le Campion, 20, “a área 
de Informática é que mais me interessa. 
Como estudante, todo conhecimento a 
mais é válido”. Tarcísio Rodrigues, 20, con-
cordou e completou, afirmando que “sa-
ber sobre as diferentes áreas de atuação 
também é ótimo e esclarece muitas dúvi-
das que a maioria de nós, estudantes, tem”.

FEIRÃO DO ESTUDANTE
O Feirão do Estudante reúne di-

versas atividades com o objetivo de es-
timular o aprendizado e o desenvolvi-
mento dos estudantes, sejam eles alu-
nos do ensino fundamental, médio, ves-
tibulandos, universitários ou profissio-
nais recém-formados.

A edição 2016 contou com aulões, 
entretenimento inteligente, presença 
de YouTubers, bandas e muito conteúdo 
sobre universidades, graduação, pós-
graduação, intercâmbios culturais, cur-
sos de Idiomas, concursos públicos, 
além de orientações e direcionamento 
de carreiras e mercado de trabalho. En-
tre os palestrantes, destaque para Ed 
Gama – comediante, PC Siqueira – 
YouTuber, e Diogo Moreira - dono da 
página “Maceió Ordinário”.

Alunos se cadastram para participar de sorteio promovido pelo Senac



FOLHA FECOMÉRCIO  17

Senac e Secovi
Parceria oferece programação especial para os segmentos de condomínio e 

administradoras de condomínio, e desconto de 35% para associados

U
ma parceria firmada entre o 
Senac Alagoas e o Sindicato de 
Habitação (Secovi-AL) no últi-

mo dia 29 de julho vai garantir aos pro-
fissionais que trabalham em condomí-
nios e administradoras de condomínio a 
oportunidade de aperfeiçoar os conhe-
cimentos por meio de uma programa-
ção desenvolvida exclusivamente para 
esse segmento, com grade curricular e 
carga horária especial para atender às 
necessidades desse mercado. “É muito 
importante, principalmente para um 
segmento carente em melhorias de se-
gurança, o investimento em qualificação 
profissional. Existe uma demanda e o 
Senac atende a ela, oportunizando os 
profissionais da área”, destaca Wilton 
Malta, presidente do Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac.

A programação, que envolve te-
mas como Atendimento à Terceira Ida-
de nos Condomínios, Avaliação de Imó-
veis, Formação de Brigada contra In-
cêndio, Gerenciamento e Organização 
de Condomínios, Aperfeiçoamento pa-
ra Porteiros e Zeladores, e Normas de 
Segurança para Condomínios, será 
ofertada com inscrição por meio de 
cesta básica, o que, segundo o presi-
dente do Secovi-AL, Nilo Zampieri Jr, 

“reforça a preocupação do sindicato 
em garantir esse aperfeiçoamento aos 
profissionais da área e, consequente-
mente, em contribuir com a melhoria 
dos serviços oferecidos à sociedade. In-
formação, capacitação e gestão são di-
ferenciais importantes que reduzem 
custos e elevam a competitividade”. Es-
sa iniciativa faz parte de uma ação social 
dos parceiros que vão destinar as cestas 
arrecadadas a instituições de caridade 
de Maceió. 

Mercado
Dados da Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) 
revelam que, de janeiro a maio de 2016, 
o número de novas unidades em cons-
trução no País chegou a 5,7 mil, uma alta 
de 24,7% na comparação com o mesmo 

período de 2015. A pesquisa aponta, 
ainda, que em algumas construtoras o 
aumento no número de lançamentos 
chegou a 72%. 

Junto com o segmento, cresce a 
procura por mão-de-obra qualificada e 
especializada nos cuidados exigidos 
pelos condomínios. Por isso, também 
foi firmado um convênio entre as duas 
instituições que vai garantir desconto 
de 35% na programação geral de cursos 
oferecidos pelo Senac aos profissionais 
do setor Imobiliário – associados ao 
sindicato, benefício estendido aos seus 
funcionários e dependentes (pais, 
filhos e cônjuge).  “Mais do que um 
desconto, ao unir forças, o Senac e o 
Secovi fortalecem todo o mercado 
imobiliário”, finaliza Telma Ribeiro, 
Diretora Regional do Senac Alagoas.

Nilo Zampieri Jr e Wilton Malta: convênio garante qualificação profissional e fortalece mercado imobiliário

Representantes do Secovi-AL e do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas
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Soluções corporativas
Com grade curricular diferenciada e especializada, o Senac Alagoas oferece 

cursos InCompany para atender à necessidade das empresas

Turma InCompany do Supermercado UniCompra conclui curso Preparo de Pães Tradicionais

onstruir o conhecimento den-

C tro das organizações é o dife-
rencial competitivo de muitas 

empresas que contratam o Senac a fim 
de garantir aos seus colaboradores a ex-
celência na execução dos serviços ofe-
recidos aos clientes. 

“Sentimos a necessidade de pa-
dronizar o nosso atendimento e atuali-
zar a equipe sobre as técnicas de vendas. 
Por isso, trouxemos o Senac para dentro 
da instituição e alcançamos 100% de 
aproveitamento. Ao final do curso, sinto 
a turma ainda mais motivada e compro-
metida”, comemora o supervisor de 
vendas do Moinho Motrisa, responsável 
pela equipe, Fábio Monteiro, ele que 
também participou do curso de Vendas 
Externas, realizado nas dependências 
do próprio Moinho, no período de 22 de 
julho a 12 de agosto.

Os cursos In Company do Senac 
são formatados conforme a realidade da 
empresa e realizados na instituição ou 
na empresa solicitante. Para Sheila An-
drade, supervisora de Gestão com Pes-
soal do Hospital Memorial Arthur Ra-
mos, essa formatação foi essencial para 
aprimorar a recepção do Hospital. “Em 

uma cidade turística como Maceió, é 
importante, para o nosso hospital, ter 
colaboradores preparados para atender 
aqueles que não falam o português. In-
vestimos, portanto, no inglês direcio-
nado a nossa área, facilitando a comu-
nicação no momento do atendimento”, 
comentou Sheila sobre o curso Inglês 
Básico Aplicado aos Serviços de Saúde, 
que teve início no dia 29 de julho. 

Essas soluções corporativas a-
brangem diversos formatos e serviços: 
além de cursos de capacitação e aper-
feiçoamento, elas também podem ser 
realizadas por palestras, oficinas e con-
sultorias. Foi assim com o curso Primei-
ros Socorros na Escola, realizado no Co-
légio São Lucas, do dia 2 de julho até o dia 
23 do mesmo mês, que teve momentos 
práticos para exemplificar o atendi-
mento emergencial adequado. Flávio 
Feijó é o diretor do colégio e conta a im-
portância de ter profissionais da educa-
ção capacitados em atendimento emer-
gencial. “Nossa equipe precisa estar 
preparada para esse primeiro atendi-
mento. Por isso, solicitei esse curso ao 
Senac e, com ele, damos mais um passo 
na formação continuada de nossos fun-

cionários”, explicou ele.
Já o curso Preparo de Pães Tradi-

cionais, realizado no laboratório de Gas-
tronomia do Senac, entre os dias 1º e 4 de 
agosto, levou inovação à empresa soli-
citante, o Supermercado UniCompra, 
por meio de seus colaboradores. “Bus-
camos a criatividade dos nossos colabo-
radores, trabalhando, sempre, para me-
lhorar nossos produtos com o conheci-
mento adquirido nas práticas da turma”, 
falou Márcia Coimbra, representante do 
UniCompra.

A palestra Excelência no Telemar-
keting Ativo e Receptivo, realizada no 
dia 13 de agosto, para os colaboradores 
da clínica de diagnósticos, Diagnose, 
também se destacou pela busca cons-
tante do aperfeiçoamento profissional. 
“É uma preocupação da empresa ofe-
recer aos colaboradores essa atua-
lização regularmente, principalmente, 
dos operadores do Call Center que são 
nossa linha de frente”, disse Cristina 
Porto, Gerente de Relacionamento da 
Diagnose.

Em São Miguel dos Milagres, foi a 
Pousada Acayu que confiou no Senac 
para capacitar seus colaboradores nos 



cursos Estudo dos Vinhos, Massas Fo-
lhadas, e Preparo de Pães Tradicionais, 
nos meses de julho e agosto.

COLABORADORES
Com os cursos InCompany ofere-

cidos pelo Senac, as empresas investem, 
não só em números, mas em seus cola-
boradores. Hugo Cézar de Omena, cola-
borador do Supermercado UniCompra, 
afirma que “as técnicas aprendidas, com 
certeza, ajudarão no aumento de pro-
dução da nossa equipe, otimizando nos-
so tempo e nos motivando a contribuir 
para o crescimento do Supermercado”.

Jéssica Gomes, recepcionista da 
emergência do Hospital Arthur Ramos, 
também comentou sobre o curso, expli-
cando que ele “acrescenta conheci-
mentos a serem desenvolvidos tanto na 
vida pessoal, como na vida profissional, 
é um aprendizado para o resto da vida, e 
é oferecido pela empresa em que tra-
balhamos!”.

A professora do Colégio São Lucas, 
Silvia Sobrinho, conta que, com o curso 
do Senac, adquiriu mais confiança para 
aplicar os procedimentos de segurança. 
“São técnicas que posso aplicar tanto no 
ambiente escolar quanto fora dele. O 
conteúdo das aulas tem sido muito 
valioso”, destacou.

SOLUÇÕES CORPORATIVAS
Atendendo mais de 15 empresas 

desde 2015, os cursos InCompany são 
a solução corporativa para os empre-
sários que enxergam, em suas corpo-
rações, a necessidade de investimen-
to na capacitação profissional nas á-
reas de Artes e Comunicação, Beleza e 
Estética, Comércio, Design, Gastro-
nomia, Gestão, Idiomas, Informática, 
Infraestrutura, Meio Ambiente, Moda, 
Saúde, Segurança ou Turismo e Hos-
pitalidade.

“Realizamos uma visita técnica as 
empresas e montamos a programação 
para atender às necessidades observa-
das. Dessa forma, o Senac auxilia não só 
o desenvolvimento das corporações, 
mas também o crescimento do Estado”, 
concluiu Maria José Bezerra, coordena-
dora de Relações com o Mercado.

Interessou-se? Agende uma visita 
da Coordenação de Relacionamento 
com o Mercado do Senac Alagoas por 
meio do telefone (82) 2122.7905 ou pelo 
endereço eletrônico crm@al.senac.br, 
em Maceió, e (82) 3521.4582 ou 
vendas@al.senac.br, em Arapiraca.
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Colégio São Lucas: curso Primeiros Socorros na Escola 

Hospital Memorial Arthur Ramos: curso Inglês Aplicado em Serviços de Saúde 

Moinho Motrisa: curso Vendas Externas

Pousada Acayu: curso Estudo dos Vinhos



NOVAS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O Senac formou mais uma turma 
do curso Técnico em Enfermagem. 
A colação de grau foi realizada no 
auditório da Unidade Poço.

MAQUIAGEM PARA NOIVAS

O glamour marcou o encerramento 
do curso de Maquiador. As alunas 
promoveram um desfile de noivas 
com make-up assinado por elas.

AÇÃO PROGRAMA MESA BRASIL

No dia 13/07, foi realizada na Insti-
tuição AMOPAR uma Oficina de 
Reaproveitamento de Alimentos 
por técnicos do Mesa Brasil.

AMIGOS DO SABER NO SENAC

Alunos do curso Técnico em Secre-
tariado do Senac promoveram uma 
tarde de diversão para estudantes 
da Escola Municipal Higino Belo.
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GUERREIROS DO COMÉRCIO

O presidente Wilton Malta presti-
giou a homenagem da Fecomércio 
PR ao juiz federal Sergio Moro em 
evento em Curitiba.

FOCO NOS COLABORADORES

O Sincadeal e o Sebrae Alagoas rea-
lizaram a palestra Choque de Ven-
das: como vender mais na crise, di-
recionada ao setor atacadista.

PROJETO ERA UMA VEZ

Atividade do projeto Era Uma Vez, 
no dia 25/07, reuniu participantes 
do TSI e alunos do Sesc na Unidade 
de Educação Sesc Jaraguá.

EDUCAÇÃO FISCAL

O presidente da Fecomércio, Wil-
ton Malta, participou do lança-
mento do programa Nota Fiscal 
Cidadã, do Governo Estadual.
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O envelhecimento da população brasileira vem 

apontando para um novo olhar que redimensione as 

políticas sociais para um país de velhos, até 2025 se-

gundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil será 

o 6º país do mundo em número de idosos. Assim, a 

presença cada vez mais ativa dos idosos na sociedade 

põe em pauta debates sobre a participação desse 

segmento na elaboração das políticas sociais volta-

das à Pessoa Idosa. Essa participação coloca o idoso 

como roteirista e protagonista da sua história. O pro-

tagonismo possibilita espaços onde idosos insurgem 

como personagens capacitados para o exercício de 

papéis que antes eram desconhecidos por esse seg-

mento.

A ideia de participação se consagra na política 

brasileira, com a Constituição de 1988, marco da re-

democratização. O Estatuto do Idoso confere direi-

tos e assegura o exercício da cidadania, efetivados 

por meio dos conselhos de direitos da Pessoa Idosa. 

Estes responsáveis pela elaboração e fiscalização de 

políticas públicas destinadas ao segmento. Outras 

realizações como a criação de associações de apo-

sentados, das Universidades Abertas, dos serviços 

especializados a idosos, contribuíram para o fortale-

cimento da participação social do idoso.

O tema “Protagonismo e Empoderamento da 

Pessoa Idosa - Por um Brasil de Todas as Idades”, da 4ª 

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, 

em outubro de 2015, teve como objetivo sensibilizar 

as instituições, a sociedade e os idosos sobre a im-

portância da sua participação ativa no meio social.

Ressaltou a ideia de que a sociedade necessita 

dar oportunidade à população, em todas as fases da 

vida. A desigualdade social e a discriminação atingem 

principalmente a população idosa, de forma a deixá-

la à margem da sociedade, que cultua como valores 

prioritários o sucesso profissional, a beleza jovial, 

entre outros. A Conferência torna-se um poderoso 

espaço de debates e reivindicações de direitos para o 

idoso, contribuindo assim para nortear as ações e 

prioridades do Governo em todas as áreas.

Nesse sentido, as ações do Trabalho Social com 

Idosos devem estimular sua participação como “ator 

principal” em projetos relacionados ao bem comum 

em sua comunidade e na sociedade de forma mais 

ampla. O idoso pode e deve contribuir com suas ex-

periências e vivências acumuladas participando efe-

tivamente na construção de um novo olhar sobre a 

velhice.

Na atualidade podemos considerar protagonis-

ta o idoso que tem acesso à comunicação, por meio 

digital ou por outros meios de comunicação, que o 

mantem logrado aos acontecimentos sociais. Outro 

ponto que solidifica o protagonismo do idoso é a sua 

capacidade de assumir responsabilidades e tomar 

atitudes sobre a sua vida, inclusive decidindo o que 

quer ou não fazer. Conforme Simone de Beauvoir 

“Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada 

nos sujeite. Que a liberdade seja nossa própria subs-

tância, já que viver é ser livre.” 

Artigo

Envelhecimento

e protagonismo social

[...] podemos considerar protagonista o idoso que tem 

acesso à comunicação [...]. Outro ponto que solidifica o 

protagonismo do idoso é a sua capacidade de assumir 

responsabilidades e tomar atitudes sobre a sua vida [...].

“

Assistentes Sociais da Coordenação de Assistência do Sesc/AL

Elka Natalina de Oliveira Cavalcante,

Edneide de Oliveira Nunes

e Luciana de Oliveira Figueredo
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TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS

MACEIÓ

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

82 3336-4463/3026-7200

JUCEAL 
Segunda à quinta, das 8h às 14h

82 9 9945-0035

OAB-AL
Sexta, das 8h às 14h

82 9 9945-0035/2121-3244

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

82 9 9965-0078

INTERIOR

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

82 3521-1569

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

82 3421-2106

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

82 3551-2610

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

82 3281-1851
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