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Eles dizem que não precisa, mas a gente sabe que eles

aguardam ansiosamente por esse momento.

Neste Dia dos Pais, surpreenda. Dê um presente especial. Eles merecem.

14 de Agosto

A Fecomércio e os sindicatos filiados

desejam um Feliz Dia dos Pais a todas as famílias alagoanas.
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O
mês de julho nos traz uma data 

especial: o Dia do Comerciante, 

comemorado no dia 16. Para ce-

lebrar, a Fecomércio AL reuniu empresá-

rios numa manhã descontraída com foco 

na motivação. 

Nossa iniciativa não foi apenas uma 

simples homenagem. Foi também o reco-

nhecimento a cada empresário que, em 

meio às adversidades econômicas e às in-

certezas políticas, lutam com dignidade 

pela sobrevivência de suas empresas. Nes-

se comportamento, identificamos a garra 

e a determinação que sustentam nossa 

economia, gerando emprego e renda e co-

locando o setor terciário como o respon-

sável por 72% do PIB alagoano. 

Gostaríamos muito de comemorar a 

data com indicadores ainda mais positi-

vos, mas o momento econômico não nos 

favorece nesse sentido. Empresas fecha-

das e colaboradores demitidos passaram a 

ser uma triste realidade em meio a uma 

crise que ultrapassou o contexto mera-

mente econômico, somando-se a uma cri-

se de cunho político e ético. 

Porém, mesmo com tamanha adver-

sidade, sabemos que cruzar os braços não 

deve ser opção de ninguém. O momento é 

de colocar em prática o conhecimento 

obtido na vivência empresarial e trabalhar 

para superar essa fase. Mas não apenas is-

so. É preciso também exigir compromisso 

das lideranças que elegemos como re-

presentantes políticos, exercitando nossa 

cidadania. Dizer que não podemos ou que 

não nos cabe fazer alguma coisa é errado. 

Vivemos em um país democrático e é tam-

Presidente do Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Uma data para lembrar

bém nossa responsabilidade contribuir 

para seu crescimento. Precisamos exer-

citar nossos vários papéis sociais com a 

consciência de que merecemos e pode-

mos ter um Brasil mais digno.

Fazer apologia à crise para justificar a 

falta de uma postura mais proativa ou um 

desânimo geral equivale a sentar na calça-

da e esperar que as portas simplesmente 

se fechem. Precisamos agir e reagir quan-

tas vezes forem necessárias.
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Entrevista

P
ela primeira vez, uma agência 
de Alagoas apareceu na shor-
tlist do maior festival de pu-

blicidade da língua portuguesa, o 
Prêmio Lusos, em Lisboa. Para al-
guns, talvez isso bastasse. O que po-
deria ser melhor? Ganhar! E foi o que 
aconteceu: a campanha Dia dos Na-
morados da Fecomércio, idealizada 
pela Six Propaganda, levou ouro na 
categoria Campanha de Outdoor. 
Concorrendo com grandes agências 
de Portugal, do Brasil e de Moçambi-
que, a Six ganhou o maior prêmio da 
sua história e inédito em Alagoas. A 
conquista foi o desfecho de uma ação 
que fortaleceu a imagem institucio-
nal da Federação e contribuiu para 
um aumento de 6% nas vendas em 
relação ao ano anterior, mesmo em 
meio à crise.

Dividida em duas fases, a cam-
panha espalhou outdoors em forma 
de teasers com frases como "Aline, 
abre o olho, seu marido quer outra" e 
"Carlos, sua noiva tá atrás de outro". 
Os alertas, que traziam nomes co-
muns e eram assinados por "quem 
avisa amigo é", ganharam as redes so-
ciais e repercutiram regional e na-
cionalmente. Na segunda fase, a 
campanha apresentou as mensagens 
completas, demonstrando que o ou-
tro e a outra referiam-se ao presente 
desejado, além de revelar a identida-
de da Fecomércio, a amiga do co-
mércio de Alagoas. Uma interação foi 
estimulada com um hotsite permi-
tindo a personalização de mensa-
gens entre amigos e servindo como 
meio de dicas de presentes.

Ainda comemorando a con-
quista, o publicitário sócio da Six 
Propaganda e presidente da ABAP AL 
(Associação Brasileira das Agências 
de Propaganda – Capítulo Alagoas), 
Ramatis Haywanon fala sobre o papel 
da publicidade e propaganda e a im-
portância de uma Assessoria de Co-
municação como ponte entre a em-
presa e a agência.

Folha Fecomércio - Em geral, em-

presários reduzem ou cortam a pu-
blicidade na crise. É a medida mais 
viável?

Ramatis Haywanon - O marketing 
moderno não permite mais essa saí-
da. No momento de crise, deve-se 
continuar com a fatia de mercado, e 
não perdê-la. Um caso famoso nos 
EUA é o da Pepsi, que brigava acir-
radamente com a Coca-Cola. Em al-
gumas parcelas de mercado estava à 
frente dela e tinha investimento em 
publicidade pesado. Até que chegou 
um C.E.O. voltado para a área de in-
ternet que retirou toda a mídia do 
offline visando economizar. A medida 
fez com que ao final de um ano a Pe-
psi caísse de 15% para 8% num mer-

cado no qual cada ponto percentual 
representa milhões de dólares. Isso 
tudo porque apostou apenas na pu-
blicidade online. Lógico que os tem-
pos são outros e o online acabou 
conquistando seu espaço.

Folha Fecomércio - Uma publicida-
de pode ter dois perfis ou normal-
mente se trabalha um só?

Ramatis Haywanon - Tem coisas 
que a gente cria para determinados 
veículos. Um exemplo é a campanha 
do Dia dos Namorados desenvolvida 
para a Fecomércio, que foi de mídia 
exterior. Em TV jamais se consegui-
ria aquele resultado. A mensagem 
também conversa com o veículo em 

Sacada premiada
Ao brincar com o imaginário das pessoas, a Six Propaganda desenvolveu uma 

campanha que estimulou o consumo e foi reconhecida internacionalmente

Para Ramatis, o reconhecimento e a conquista inédita motivaram a equipe



Entrevista

alguns casos e, nessa, isso ficou mui-
to evidente. Então a expertise da a-
gência de propaganda ajuda muito 
na hora de entender essa situação e 
contextualizar o negócio do cliente, 
fazer o planejamento e partir para a 
execução do que é preciso e não des-
perdiçar dinheiro. A agência de pu-
blicidade, em tempo de crise, vem 
intervir para que o cliente perceba 
que ele não gasta dinheiro, mas sim 
investe. É um investimento e precisa 
dar retorno e esse retorno não vem 
muitas vezes explícito pela frieza dos 
números, mas em imagem institu-
cional e comunicacional de médio e 
longo prazo em investimento na 
marca.

Folha Fecomércio - Pode-se consi-
derar uma campanha como bem su-
cedida se conseguir refletir isso? 

Ramatis Haywanon - Tem campa-
nhas que tem um viés criativo que é 
mais difícil de você tangibilizar os 
valores, como as campanhas institu-
cionais ou de composição de marca. 
Às vezes, até uma ação de mercado 
não pretende apenas vender, mas 
criar uma personalidade para a mar-
ca. As marcas são como pessoas. Se 
você cria um símbolo gráfico não 
quer dizer que ela seja estática, que 
ali se encerra o que você quis dizer. 
Todo esforço de comunicação, seja 
de publicidade, de relações públicas 
ou de assessoria de imprensa vai aju-
dar a construir uma marca. 

Folha Fecomércio - Qual a impor-
tância da criatividade nesse proces-
so? 

Ramatis Haywanon - A criatividade 
possibilita que o anunciante consiga 
colocar a sua mensagem na rua de 
uma forma barata e atrativa. Dentro 
de uma agência de propaganda, ela 
não está só na criação da mensagem 
ou do layout, mas também em formas 
de maior economicidade para o a-
nunciante. Essa da Fecomércio é re-
almente um caso especial que con-
seguiu, numa campanha com out-
door e baixo custo, atingir um mer-

cado inteiro e extrapolar até as fron-
teiras do nosso Estado.

Folha Fecomércio - Quando vocês 
pensaram a campanha tinham a di-
mensão desse alcance?

Ramatis Haywanon - Nessa cam-
panha foi feita a versão para a inter-
net porque se esperava que atingisse 
esse meio de forma gratuita. A gente 
não investiu em publicidade, não 
contratou blogueiro ou site. Houve 
interesse pelo conteúdo que estava 
na rua e as pessoas compartilharam 
de forma espontânea através de vá-
rios players e influenciadores de opi-
nião e tendência no Brasil. Essa 
abrangência a gente imaginou, mas 
também não acreditava que chegas-
se tão longe. A gente achou que ia 
conseguir alcançar, por exemplo, o 
Maceió Ordinário e perfis seme-
lhantes locais, mas ver gente do Rio 
Grande do Sul, do Paraná e do Acre 
vendo e rodando em grupos no 
Whatsapp que a gente não tem como 
controlar, foi realmente um tanto 
além. Aconteceu o melhor cenário. 

Folha Fecomércio - Foi a partir des-
se momento que vocês despertaram 
para inscrever a campanha no Prê-
mio Lusos? 

Ramatis Haywanon - Foi a primeira 
vez que uma agência alagoana ficou 
entre os finalistas e, na edição desse 
ano, a única agência Norte e Nordes-
te a ganhar ouro. Foi realmente mui-
to bom. Eu conferi várias vezes a lista 
para ver se era aquilo mesmo. Apesar 
de a agência ser muito premiada lo-
calmente, não tem a cultura de se 
inscrever em prêmios internacio-
nais. É que essa campanha foi tão 
diferenciada no resultado que a gen-
te resolveu apostar. Não vou dizer 
que esse é só mais um prêmio, por-
que um ouro num prêmio dessa ca-
tegoria não é só mais um. É uma feli-
cidade muito grande enquanto pro-
fissional e, também, em ver a equipe 
muito feliz. Se você olhar a lista dos 
jurados verá que é bem selecionada 
com profissionais das maiores agên-

cias do mundo e que reconheceram 
nosso trabalho. Isso nos motiva.

Folha Fecomércio - Se fôssemos e-
lencar alguns pontos para os em-
presários, qual seria sua mensagem?

Ramatis Haywanon - Investir com 
qualidade. Procurar uma agência es-
tabelecida e que tenha um histórico 
realmente válido, porque aventurei-
ro tem em toda profissão. O empre-
sário não pode deixar de ter critério 
na hora de contratar uma agência de 
propaganda. Também é interessante 
investir em departamento próprio de 
Comunicação que vai se relacionar 
com as agências. Acho que em nosso 
Estado existem poucas empresas de 
médio porte com Departamentos de 
Comunicação e Marketing comple-
tos, para trabalhar não só a questão 
do marketing como também comu-
nicação em geral, relacionamento 
com o mercado, com o investidor e 
com o parceiro.

Publicitário sócio da Six Propaganda e presidente da ABAP AL

Ramatis Haywanon
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A
partir de uma reunião entre 
representantes da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-

ços e Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL), entidades atacadis-
tas, empresários da rede hoteleira do 
Litoral Norte e a Costa dos Corais 
Convention & Visitors Bureau, reali-
zada no dia 7 de julho, no Hotel Sali-
nas Maragogi, uma nova fase no que 
diz respeito ao abastecimento da re-
gião está sendo desenhada. O Litoral 
Norte é praticamente abastecido pe-
los estados vizinhos e a questão tri-
butária tem sido apontada como res-
ponsável decisiva para esse cenário. 

A situação pode ser ilustrada, 
por exemplo, com a alíquota de ICMS 
do queijo que em Alagoas correspon-
de a 19% e, em Pernambuco, o im-
posto é zero. Com isso, os proprietá-
rios de hotéis e pousadas buscam 
abastecer suas unidades em outros 
estados.  

Maragogi é o segundo destino 
turístico mais procurado de Alagoas. 
Segundo empresários da região, 
quase 80% das compras de alimen-
tos e outros itens, a exemplo de ma-
terial elétrico, são feitas em Pernam-
buco. 

Além da questão tributária, há 
outra dificuldade: os distribuidores 
de Alagoas não passam pelas empre-
sas da região. A reunião foi oportuna 
para que os proprietários fizessem 
um apelo. “Olhem para o Litoral co-
mo um potencial de mercado grande 
e interessante porque a soma dos 
pequenos hoje já é maior do que os 
grandes”, argumentou Luiz Cláudio 
de Melo, da Pousada Barra Velha. 

Luiz reconhece que os grandes 
hotéis promovem o destino mais do 
que os pequenos e reforçou que o 
potencial de consumo da região não 
está restrito somente a Maragogi, 
mas a Porto de Pedras, Japaratinga, 
São Miguel dos Milagres, entre ou-
tros municípios litorâneos da região 
Norte de Alagoas; maior corredor tu-
rístico do Estado pelas portas de Ma-
ceió e Recife. “Nosso esforço hoje é 
sensibilizar para que a nossa região 

seja atendida”, ressaltou, acrescen-
tando que não tem sentido trazer 
peixe, camarão, cereais de outra re-
gião. Quanto ao fornecimento de be-
bidas, os empresários afirmaram ser 
feito por fornecedores alagoanos.

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, propôs uma rodada de 
negociação. Frente a frente estarão 
os atacadistas e os proprietários de 
hotéis e pousadas no dia 18 de agos-
to. Malta garantiu ainda que o Siste-
ma Fecomércio/Sesc/Senac vai 
participar da rodada apresentando 
seus serviços. Renato Lobo, da Costa 
dos Corais – Convention & Visitors 
Bureau, se dispôs a fazer uma plani-
lha com informações relevantes para 
agilizar o processo, a exemplo do ti-
po de produto, volume, preço prati-
cado, origem da compra, entre ou-
tras informações.

O presidente da Associação dos 
Atacadistas de Alagoas (Acadeal), Jo-
sé Vieira, disse que o mercado ali-
mentar está disposto a atender a de-
manda e se comprometeu a comu-
nicar aos associados. “É de total inte-
resse do segmento abastecer todos 
os canais de consumo do Estado. Es-
tamos para atender qualquer empre-

sa independente do porte. É um ni-
cho de mercado que só tende a cres-
cer”, afirmou Vieira. 

Da mesma forma, o presidente 
do Sindicato do Comércio Atacadista 
do Estado de Alagoas (Sincadeal), 
Valdomiro Feitosa, se prontificou a 
contatar os associados da entidade. 
Para o diretor de Operações do Sali-
nas, Ricardo Almeida, é lamentável as 
compras não serem realizadas no 
próprio Estado. “Dói quando a gente 
tem que comprar fora de Alagoas. 
Não conseguimos porque não tem 
uma organização dos fornecedores, 
não tem garantia de abastecimento. 
Não tem a produção interna. A nossa 
conversa deve ser concentrada na 
questão tributária”, sugeriu. 

A reunião trouxe dados interes-
santes como o fato de 75% dos turis-
tas do Litoral Norte de Alagoas en-
trarem por Pernambuco. Os núme-
ros impressionam. Em média, em 
Maragogi, são dois mil turistas de la-
zer por semana somente no Salinas 
mais um fluxo de 800 pessoas que 
vêm passar o dia em Maragogi, ou se-
ja, o potencial é muito maior. O cres-
cimento da região está acontecendo 
de maneira rápida. 

Mercado interno

www.fecomercio-al.com.br

Rodada de Negócios deve abastecer rede hoteleira do Litoral Norte com fornecedores 

alagoanos ao propor negociação direta com setor atacadista

Entidades e empresários unem-se para priorizar Alagoas na rede de abastecimento
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E
m comemoração ao Dia do Co-
merciante, a Fecomércio AL 
ofereceu aos empresários, enti-

dades representativas e lideranças sin-
dicais um Café da Manhã, no dia 13, no 
Hotel Jatiúca, em Maceió. Durante o 
evento, os participantes tiveram a opor-
tunidade de conferir a palestra Motiva-
ção e Atitude em Dose Dupla, com Bru-
no Miranda e Emerson Tokarski.

A iniciativa da Federação, além de 
ser uma homenagem aos empresários, 
visa estimulá-los a perseverar diante das 
adversidades trazidas pela crise. “Hoje é 
o momento de lembrar o Dia do Comer-
ciante, já que não podemos comemorar 
devido a atual conjuntura econômica. 
Em Alagoas, mais de 1.300 empresas en-
cerraram suas atividades e 20 mil cola-
boradores foram demitidos. Já passa-
mos por outras crises, mas essa veio um 
pouco diferente, pois se soma a uma cri-
se institucional política e ética. Apesar 
das dificuldades, não é o momento de 

cruzar os braços, mas sim de trabalhar”, 
afirmou o presidente Wilton Malta.

Para Malta, o conhecimento 
adquirido durante anos no comércio 
deve ser colocado em prática para 
superar essa fase, mas é preciso também 
exigir compromisso dos poderes 
públicos constituídos.

INTERIOR
Em Palmeira dos Índios, a come-

moração teve uma boa notícia: a Agência 
Regional do Ministério do Trabalho e 
Emprego no município está mais pró-
xima de ser reaberta. O Instituto Federal 
de Alagoas (Ifal) elaborará os projetos de 
reforma das unidades em Palmeira e 
Arapiraca, interditadas há um ano. A in-
formação foi divulgada no almoço reali-
zado pelo Sindilojas Palmeira, no dia 14. A 
conquista que viabilizará a reforma foi 
uma iniciativa do presidente do sindica-
to, Gilton Lima.

No dia 15, as celebrações foram ini-

ciadas com o café da manhã oferecido 
pelo Sindilojas Penedo. Na oportunida-
de, os números da economia local foram 
apresentados aos empresários do mu-
nicípio, que tem o Comércio como res-
ponsável por 70% do Produto Interno 
Bruto (PIB); importância destacada pela 
presidente Ana Luiza Soares, ao afirmar 
que, além de gerar empregos, o comér-
cio contribui com a sociedade local por 
meio das ações do Sistema Fecomércio. 

No mesmo dia, o Sindilojas Arapi-
raca promoveu um jantar a associados e 
lideranças. Além de celebrar o Dia do 
Comerciante, o evento comemorou o 
aniversário da entidade - que comple-
tou 24 anos - e apresentou os números 
da atuação do sindicato e das parcerias 
desenvolvidas. O presidente Wilton 
Malta disse que a entidade busca 
concretizar ações em prol da economia 
e sente orgulho de integrar o Sistema. 
Todos os eventos tiveram o apoio da 
Fecomércio.

Dia do Comerciante
Fecomércio e Sindilojas Arapiraca, Palmeira dos Índios e Penedo promoveram 

eventos em homenagem aos empresários

Entidades ressaltaram a importância dos empresários no desenvolvimento para a economia dos municípios
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www.fecomercio-al.com.br

N
o início de julho, a Fecomércio 
AL e os Sindilojas filiados pas-
saram pela Avaliação de Con-

senso do Ciclo 2016 do Sistema de Exce-
lência em Gestão Sindical (Segs), com a 
multiplicadora Cris Moura, da Fecomér-
cio SE. O objetivo é analisar o desempe-
nho das entidades nos critérios estabe-
lecidos pelo programa, dentre os quais 
estão a representação, o associativismo 
e a autossustentação.

Desde o ano passado, as avaliações 
são realizadas em plataforma online, oti-
mizando os processos. “Nesse novo mo-
delo, os processos são mais resumidos. 
Não precisamos mais trabalhar com um 

volume grande de planilhas, o que nos 
traz mais agilidade e praticidade”, ressal-
tou Cris Moura. 

Sobre o desempenho da Federa-
ção alagoana, a avaliadora antecipou 
que, pela análise das evidências, é possí-
vel que haja uma mudança positiva de 
nível. “A Fecomércio está num nível 
avançado, sendo vista como um modelo 
de gestão devido às suas práticas e evi-
dências. Os processos são levados a sé-
rio”, afirmou. O Segs classifica as entida-
des em três níveis: Construindo a Exce-
lência, Compromisso com a Excelência e 
Rumo à Excelência. Atualmente, a Fede-
ração está no segundo nível.

Programa Segs
Fecomércio e Sindilojas passam por Avaliação de 

Consenso em gestão sindical

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

PAUTA - A reunião da diretoria da 
Fecomércio, dia 19, debateu interes-
se setor com o secretário de Desen-
volvimento Econômico e Turismo 
(Sedetur), Helder Lima, e empresá-
rios convidados. A pauta do encon-
tro foi elaborada após a entidade ou-
vir lideranças empresariais e pon-
tuou questões de saneamento, abas-
tecimento, logística e energia.

PRIMAVERA – A Primavera Premia-
da, campanha idealizada pela CDL 
Maceió, contará com a parceria da 
Fecomércio e dos Sindilojas Arapira-
ca, Palmeira, Penedo e União. Em fa-
se de planejamento, a campanha de-
verá acontecer em outubro e a ex-
pectativa é de que contribua para 
aquecer o comércio. Em 2015, a pri-
meira edição registrou 5% de vendas 
a mais no período.

PRÊMIO – A campanha do Dia dos Na-
morados da Fecomércio, desenvolvida 
pela Six Propaganda, ganhou ouro no 
Prêmio Lusos, maior festival de publici-
dade da língua portuguesa. Inscrita na 
categoria Outdoor, a campanha dispu-
tou a premiação com peças de impor-
tantes agências do Brasil, Portugal, 
Angola e Moçambique. Foi a primeira 
vez que uma agência alagoana apareceu 
na shortlist do festival.

VENDAS 1 - O Sindicato do Comércio 
Atacadista e Distribuidores do Estado 
de Alagoas (Sincadeal) e o Sebrae Ala-
goas realizaram,  no dia 21 de julho, a pa-
lestra “Choque de Vendas: como admi-
nistrar sua empresa para vender mais na 
crise”. Direcionado aos colaboradores 
do setor, o evento teve o apoio do Siste-
ma Fecomércio, da Acadeal e do Insti-
tuto Marketing Negócios.

VENDAS 2 - A iniciativa atendeu a uma 
demanda do segmento. “Devido à crise 
econômica pela qual passamos, as ven-
das caíram e, em conversa com nossos 
empresários, nos foi reivindicada uma 
ação com foco na motivação de seus 
vendedores e é isso que buscamos ao 
abordar a temática vendas em tempo de 
crise”, explicou o presidente do Sindica-
to, Valdomiro Feitosa.

Certificado Digital já é obrigatório para empresas 

com mais de cinco funcionários

Uma resolução do Comitê Gestor 
do Simples Nacional determinou que, a 
partir deste mês de julho, empresas com 
mais de cinco funcionários passam a ser 
obrigadas a usar o Certificado Digital 
para enviar as informações trabalhistas, 
fiscais e previdenciárias por meio da 
Guia de Recolhimento (GFIP) e do 
eSocial. Em 2017, essa obrigatoriedade 
se estenderá às empresas com mais de 
três funcionários.

O Certificado Digital é uma cre-
dencial que identifica seu titular, seja 
pessoa física ou jurídica, por meio de um 
arquivo eletrônico em uma mídia digital. 

Esta tecnologia gera um processo de 
criptografia que permite a troca de in-
formações com integridade, sigilo e se-
gurança.

A Fecomércio AL oferece o ser-
viço de emissão e validação de forma 
rápida e segura. O usuário recebe o 
certificado na hora e pronto para ser 
utilizado. Esta tecnologia pode ser 
comprada pelo site da Federação 
[http://www.fecomercio-al.com.br/ 
certisign]. Após a aquisição, deve-se 
agendar atendimento em um dos 
postos da entidade. Informações: 
(82) 3026-7200.

Compromisso da Federação com processos de gestão foi elogiado pela avaliadora



A
Fecomércio promoveu, em 11 
de julho, uma reunião com o 
secretário de Estado da Fa-

zenda, George Santoro, lideranças 
do setor terciário e empresários. Re-
alizada na sede da entidade, o encon-
tro teve como pauta a regulamenta-
ção de feiras itinerantes e contou 
com a participação, também, da As-
sociação dos Municípios Alagoanos 
(AMA) e da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio de Penedo.

No dia 7, uma reunião prévia 
com o superintendente da Receita 
Estadual, Francisco Suruagy, iniciou 
o diálogo com o governo estadual. A 
legislação em torno do assunto é 
uma reivindicação do setor. As enti-
dades afirmam que as feiras itineran-
tes em condições irregulares geram 
concorrência desleal e não deixam 
divisas. Por isso, a ideia de o governo 
editar um decreto regulamentando 
as condições para que uma feira pos-
sa se instalar somada à criação de co-
missões que averiguem o cumpri-
mento dessas condições é a alterna-
tiva para buscar uma concorrência 
justa.

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, observou que além dos 

prejuízos econômicos, esse tipo de 
comércio coloca em risco a seguran-
ça pública. “Pela própria natureza 
dessas atividades, que atraem um 
volume considerável de pessoas, a-
cabam colocando em risco tanto a 
segurança física das pessoas, pois as 
instalações não passam por vistorias 
comuns aos estabelecimentos co-
merciais, quanto à segurança dos 
municípios, que recebem um núme-
ro a mais de pessoas e podem vir a ter 
tumultos”, falou.

A assessora legislativa da Fede-
ração, Cláudia Pessôa, defendeu uma 
“regulamentação isonômica que res-
peite as especificidades dos municí-
pios”. A assessora apresentou al-
gumas sugestões legislativas para o 
processo, como a responsabilidade 
solidária entre a empresa promotora 
e os comerciantes e a prestação de 
contas ao fisco das vendas realiza-
das, a exemplo do que acontece em 
outros Estados. Além disso, foi suge-
rido que as prefeituras municipais e a 
Sefaz atuem de forma conjunta, 
vinculando a liberação do alvará de 
funcionamento à quitação dos tribu-
tos. O presidente da AMA, Marcelo 
Beltrão, acredita que a condiciona-

lidade do alvará ao recolhimento do 
fisco não afrontaria a autonomia dos 
municípios.

Sobre o assunto, o secretário 
George Santoro disse que, como o 
Estado não tem decreto regulamen-
tador, acaba adotando a Instrução 
Normativa da Fazenda. Dessa forma, 
o fisco estadual trabalha com o reco-
lhimento prévio dos tributos ao ser 
procurado pela empresa promotora 
do evento. Assim, ele estaria apto a 
ser realizado, caso contrário, incide 
em irregularidade e fica passível de 
multa pela autuação da Fazenda. Co-
mo há a proposta de criação de co-
missões multidisciplinares, Santoro 
propôs marcar um novo encontro. 
“Nessa futura reunião, comprometo-
me a chamar os demais órgãos do 
governo que possam vir a atuar de 
forma conjunta, a fim de fecharmos 
uma minuta que venha a atender as 
demandas e contribuir para a atua-
ção do fisco”, ressaltou.

Participaram a CDL, Aliança Co-
mercial, Acadeal, Sincadeal, Sirecom 
Alagoas, Sindilojas União dos Palma-
res, ABIH-AL, Parque Shopping Ma-
ceió, Casa do Laticínio, Lojas Jardins, 
Sapato's e Alagoas Diesel.
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Feiras itinerantes
Fecomércio reúne setor e Sefaz para tratar sobre a regulamentação do assunto. 

As entidades afirmam que a atividade gera prejuízos ao comércio

Como há intenção de criar comissões multidisciplinares, secretário vai agendar encontro com os demais órgãos do governo
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O
Sesc continua focado na qua-
lidade da gestão. Uma prova da 
cultura estabelecida pela insti-

tuição foi o reconhecimento do Prêmio 
Estadual da Qualidade (PEQ), nas Unida-
des Sesc Guaxuma e Sesc Arapiraca. A 
cerimônia da premiação ocorreu no dia 
21 de julho, na Associação Comercial de 
Maceió. O Sesc participou da edição do 
PEQ pelo quarto ano consecutivo e foi 
reconhecido todos os anos.

A Unidade Sesc Arapiraca foi re-
conhecida na categoria Primeiros pas-
sos para a Excelência e a Unidade Gua-
xuma, com Compromisso com a Exce-
lência. Nos anos de 2013 e 2014, a Uni-
dade Sesc Poço foi reconhecida na cate-
goria “Compromisso com a Excelência”. 
Em 2015, foi a vez da Unidade Guaxuma, 
também na categoria “Compromisso 
com a Excelência”. Cada nível representa 
como a organização melhora as práticas 
de gestão e são fundamentadas no Mo-
delo de Excelência em Gestão (MEG).

Para a gerente de Planejamento e 
Marketing do Sesc, Adriana Oliveira, a 
qualidade na gestão do Sesc pode ser 
constatada por meio da prestação de 
serviços sociais, na valorização dos cola-
boradores. “E, acima de tudo, no traba-
lho social que contribui com a melhoria 
da qualidade de vida dos trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e turismo 
e da sociedade em geral”, afirmou.

Segundo Adriana, todas as práti-
cas de gestão alinhadas aos fundamen-

tos de excelência adotadas pelo Sesc 
contribuíram para o resultado. “Especi-
ficamente os critérios Liderança e Pro-
cessos foram fundamentais para que o 
Sesc fosse reconhecido novamente”, 
ressaltou. Ela explicou que a adoção de 
práticas de gestão traz ganhos, pois pos-
sibilita melhor compreensão dos ansei-
os das partes interessadas e, conse-
quentemente, geração de confiança, 
medição objetiva dos resultados organi-
zacionais, desenvolvimento da visão sis-
têmica do negócio, estímulo do com-
prometimento e da cooperação entre as 
pessoas, uniformização de linguagem e 
melhoria da comunicação gerencial. 
“Melhoria da competitividade e susten-

tabilidade do negócio”, simplificou.
A satisfação pelo reconhecimento 

do PEQ é comemorada por todos os co-
laboradores. De acordo com o diretor 
Regional do Sesc, Willys Albuquerque, o 
reconhecimento da Unidade Sesc Ara-
piraca demonstra que as práticas de 
gestão estão todas disseminadas nas 
unidades operacionais do Sesc. “Para 
fundamentar essa construção, se faz ne-
cessário que ocorra uma mudança na 
cultura organizacional e, sobretudo, o 
envolvimento das partes interessadas, 
ou seja, colaboradores, lideranças, for-
necedores, dentre outros”, explicou.

A melhoria contínua da gestão, por 
meio do desempenho de qualidade, a 
avaliação sistêmica da organização com 
base em critérios reconhecidos interna-
cionalmente e o fortalecimento da ima-
gem institucional são alguns dos bene-
fícios quando as organizações adotam 
práticas de gestão alinhadas aos funda-
mentos de excelência.

Por participar da reunião de dire-
toria da CNC, o presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD Ala-
goas, Wilton Malta, não compareceu à 
premiação, mas comemorou o resul-
tado. “Estamos fazendo bem a lição de 
casa. Primamos por uma gestão trans-
parente, séria e de qualidade. É dessa 
forma que o Sistema Fecomércio escre-
ve sua história”, destacou. Malta foi re-
presentado pelo vice-presidente do Sis-
tema, Gilton Lima. 

Sesc

Prêmio Estadual da Qualidade - PEQ/AL

A instituição é premiada pelo quarto ano consecutivo. Na edição de 2016, o 

reconhecimento foi para a Unidade Guaxuma e a Unidade Sesc Arapiraca

A equipe do Sesc celebrou o reconhecimento do PEQ. A instituição participa da premiação pelo quarto ano consecutivo

Willys agradeceu os colaboradores



A
boa prática da gestão é o alicer-
ce do desenvolvimento do Esta-
do e, hoje, reconhecemos o com-

promisso das empresas vencedoras com 
a qualidade, incentivando-as na busca 
pela excelência”. Foi com essas palavras 
que Manoel Marques, presidente do 
Conselho do Movimento Alagoas Com-
petitiva (MAC), deu início à cerimônia de 
premiação do Prêmio Estadual da Qua-
lidade ciclo 2015/2016 (PEQ), realizado 
no dia 21 de julho, na Associação Comer-
cial – localizada no bairro de Jaraguá.

O prêmio, coordenado pelo Movi-
mento Alagoas Competitiva, é um reco-
nhecimento às organizações que se so-
bressaem pela adoção de práticas de 
gestão alinhadas aos fundamentos de 
excelência e, dessa forma, contribuem 
para a competitividade e o desenvolvi-
mento do Estado.

O Senac Alagoas ainda se destacou 

dos demais ao receber o prêmio nível 1 – 
Primeiros Passos para a Excelência, 
duas vezes, com a Unidade Arapiraca e o 
Posto Avançado de Tecnologia. “É de su-
ma importância ter essa premiação, o 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac está 
de parabéns, e me sinto honrado em re-
presentar essas instituições”, afirmou 
Gilton Lima, vice-presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac, represen-
tando o presidente Wilton Malta.

Para a diretora Regional, Telma Ri-
beiro, “mais do que um atestado de qua-
lidade, o prêmio é o reconhecimento de 
uma instituição que trabalha com ética e 
que se compromete com a educação 
cumprindo com sua missão: educar para 
o trabalho, e contribuir para o desenvol-
vimento do estado”.

Felipe Falcão, gerente do Posto A-
vançado de Tecnologia comentou: “ao 
adotar o modelo de excelência em ges-

tão (MEG), o posto avançado teve a pos-
sibilidade de analisar e avaliar o nível de 
maturidade da sua gestão. Ganhar o 
PEQ é saber que estamos no caminho 
certo, e que precisamos continuar tri-
lhando os passos rumo a excelência”. 
Carlos Pessoa, gerente da Unidade Ara-
piraca, complementou: “todos os cola-
boradores se dedicaram a cumprir as 
exigências de qualidade. Não foi fácil, 
mas conseguimos vencer mais esse de-
safio. Deixo aqui, portanto, meu agrade-
cimento à equipe Senac e a todos que fa-
zem o Prêmio da Qualidade”, concluiu.

Comprometido com a excelência 
em boa gestão, o ano de 2016 foi a tercei-
ra premiação PEQ recebida pelo Senac 
Alagoas, repetindo o ano de 2011, quan-
do a instituição ganhou o prêmio pela 
primeira vez, e o ano de 2012, ao ganhar 
no nível 2 – compromisso com a exce-
lência.
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Senac
Regional Alagoas ganha Prêmio Estadual da Qualidade (PEQ) pela terceira vez 

em evento promovido pelo Movimento Alagoas Competitiva (MAC)

Unidade Arapiraca e Posto Avançado de Tecnologia recebem o prêmio “Primeiros Passos para a Excelência”

“
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série Concertos Sesc Partituras 

A é um desdobramento e uma 
forma de divulgação do projeto 

Sesc Partituras, uma biblioteca digital 
sem fins lucrativos que preserva e difun-
de o patrimônio musical brasileiro. A 
metodologia dos concertos é o reper-
tório exclusivo de peças que constam na 
biblioteca do Sesc Partituras. Os con-
certos acontecem simultaneamente em 
todo País em datas predefinidas pela cu-
radoria do projeto e envolve diversos 
músicos nas mais diversas formações 
entre solistas, grupos de câmara, coral e 
orquestra.

Para 2016, as apresentações estão 
definidas nas seguintes datas: 9 de julho, 
que teve como atração Duo Moralez e 
Burgos com percussão e violão; no dia 13 
de setembro, será o Quinteto de Cordas 
da ETA/Ufal e 22 de novembro, com a 
Sociedade Musical Professor Manuel 
Alves de França de Marechal Deodoro.

A apresentação que aconteceu no 
dia 9 de julho foi na Unidade Sesc Centro 
Maceió. Em setembro, será no mesmo 
local. Já o concerto em novembro será 

na Unidade Sesc Arapiraca. A série de 
concertos iniciou no ano 2012. No 
entanto, o projeto começou em 2007. 

O analista em Música do Sesc Ala-
goas, Júlio César, explica que o projeto 
contempla obras de compositores bra-
sileiros de várias gerações, desde o pe-
ríodo colonial até os dias de hoje. Obras 
originais de interesse histórico, muitas 
delas pertencentes a acervos particula-
res de compositores, herdeiros ou de 
colecionadores, estão sendo editoradas 
e catalogadas por especialistas com vis-
tas à sua definitiva preservação. “O Sesc 
Partituras é um acervo em constante 
atualização, tanto no que tange à am-
pliação de seu catálogo de obras quanto 
na atualização das informações nele 
constantes. Acessível, permite que no-
vos compositores solicitem a inclusão 
de suas obras a partir de canais de co-
municação direta com seus administra-
dores”, define.

AS ATRAÇÕES
No dia 9 deste mês, a abertura da 

programação 2016 foi com Duo Moralez 

e Burgos, formado pelos músicos Au-
gusto Moralez, professor de percussão 
da Universidade Federal de Alagoas e di-
retor do grupo de percussão PercUfal, e 
Felipe Burgos, violinista e compositor, 
que teve sua composição “Forró Sonha-
do” como trilha sonora do Festival de Ci-
nema da Ufal.

Em setembro, será a vez do Quin-
teto de Cordas ETA/Ufal. Composto por 
violino (1 e 2), viola, violoncello e con-
trabaixo o quinteto de cordas foi forma-
do junto à Camerata Acadêmica da Es-
cola Técnica de Artes/Ufal com o in-
tuito de trabalhar repertório específico 
para a formação quinteto. Teve sua es-
treia com uma obra de Vivaldi.

A Sociedade Musical Professor 
Manuel Alves de França foi fundada pelo 
maestro Manuel Alves de França e ofe-
rece oportunidade aos jovens de Mare-
chal Deodoro a aprender uma profissão 
sem custo algum, todo trabalho é volun-
tário. Atualmente a banda conta com 45 
músicos, sob a regência dos maestros 
Altamiro Alves de França e Antonio Tar-
ciso Pereira.

Música clássica
O Concerto Sesc Partituras difunde o patrimônio musical brasileiro. Em 2016, a série 

terá três apresentações, uma este mês e as próximas em setembro e novembro

Alagoas recebe mais uma edição do Sonora Brasil. Apresentações acontecerão 

simultaneamente em Maceió e Arapiraca

Violas Brasileiras é a temática do 
Sonora Brasil 2016. Os concertos acon-
tecerão em Maceió, no Teatro Jofre Soa-
res, na Unidade Sesc Centro, e em Ara-
piraca, na Escola de Artes de Arapiraca, 
no período de 1º a 4 de agosto, simulta-
neamente nas duas cidades.

O Sonora Brasil é um projeto 
temático que busca difundir a música 
que esteja identificada e relacionada 
com a origem e o desenvolvimento 
histórico musical brasileiro, seja ela de 
ordem escrita ou de tradição oral, ou 
seja, erudita ou cultura popular. Ao 
longo de 18 anos do projeto, já estive-
ram na programação temáticas 
como: Sambas e Batuques, Sotaques 
do Fole, Cantos de Trabalho, Heitor 

Villa Lobos, Edino Grieger e as Bie-
nais Brasileiras, entre tantas outras.

A programação contará com as 
seguintes apresentações: Violas Cai-
piras, com os músicos Paulo Freire (SP) e 
Levi Ramiro (SP); Violas em Concerto, 
com Fernando Deghi (PR) e Marcos 
Ferrer (RJ); Violas no Nordeste, com 
Adelmo Arcoverde (PE), Raullino Silva 
(RN) e Cassio Nobre (MA) e Violas 
Singulares, com Sidnei Duarte (MG), 
Rodolfo Vidal (SP) e Maurício Ribeiro 
(TO). “O projeto contribui de forma 
efetiva para o desenvolvimento, 
reconhecimento e valorização da 
música brasileira”, ressalta o analista 
em Música do Sesc Alagoas, Júlio 
César. Cássio Nobre será uma das atrações



A
admiração pelos cabelos da 
filha Marina, ainda bebê, re-
sultou na exposição “Marina e 

a Flora de Lá”, do artista plástico Pau-
lo Caldas, na Galeria de Artes da Uni-
dade Sesc Centro. O artista se inspi-
rou com a comparação que fez dos 
cabelos da filha a um ninho de co-
libri. A mostra reúne 32 desenhos 
feitos em grafite e nanquim sobre 
papel linho. A essência da exposição 
é poder compartilhar a experiência e 
dedicação do artista ao seu ofício, a 
arte.

Paulo Caldas tem 30 anos de 
produção em artes visuais e já parti-
cipou de diversas exposições, prin-
cipalmente coletivas. A mostra está 
aberta a visitação desde o dia 6 de 
junho até o dia 29 de julho, de 12h às 
18h. A exposição é para todos os pú-
blicos e sempre é realizada a media-
ção.

A analista em Artes Visuais do 
Sesc Alagoas, Kelcy Ferreira, comen-
tou como surgiu a exposição. “De-
pois de observar a imagem do cabelo 
de Marina, [Paulo] iniciou a série de 
desenhos e ouviu uma voz interior 
que lhe disse: “Marina e a Flora de Lá 

e ele perguntou: de lá de onde? De 
onde ela veio...”, consta no texto de 
abertura do catálogo”, afirmou.

Para Kelcy, a mostra é um con-
vite para o público no sentido da per-
cepção dos detalhes das obras, ao 
encontro com o universo onírico e 
com a poética do encantamento.

De acordo com Paulo, os 32 de-
senhos foram produzidos em cerca 
de seis meses. Ele garante que está 
satisfeito com o resultado da expo-
sição. “As pessoas estão percebendo 
o trabalho realizado e falam que a 
parceria entre eu e a Marina ficou 
bem evidente. Percebi como se a Ma-
rina tivesse feito o trabalho para 
mim. A sensação é que apenas revelei 
o trabalho. A gente cria muita coisa 
juntos”, comentou o artista. Segundo 
ele, a parceria com a filha, hoje com 
sete anos, é constante. 

A abertura de “Marina e a Flora 
de Lá” foi no dia do aniversário dele. 
“Foi o meu presente de aniversário. 
O Sesc está de parabéns por fazer um 
trabalho que valoriza a arte”, comen-
tou. Há muitos anos, o Paulo expôs 
no Sesc com a mostra Cordão Nor-
deste, quando apresentava figuras 

regionais. 
Alagoano e natural de Maceió, 

artista visual e poeta, Paulo Caldas, 
tem a vida dedicada às artes. Beben-
do na fonte da escola surrealista, o 
artista desenvolveu seu processo 
criativo com desenho e pintura sobre 
o papel, tela e até sobre a vela de jan-
gada, quando integrou o projeto Ve-
las Artes, em suas duas edições.

Marina e a Flora de Lá
A sensibilidade do artista Paulo Caldas com a filha Marina, ao comparar seus 

cabelos ainda bebê com o ninho do pássaro colibri, resultou na exposição

O público compreendeu a proposta do artista plástico que ressaltou a arte e a relação com a filha que inspirou a exposição
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I
ncentivar o gosto pela leitura 
por meio de ciclos de leitura, 
contação de histórias, oficinas 

literárias, reconto e leitura livre. Essa 
é a proposta do Projeto BiblioSesc 
em Maceió e Arapiraca. Todas as ati-
vidades propostas pelo projeto têm 
como eixo condutor o livro. Propor-
cionar esse contato pode transfor-
mar a vida de milhares de pessoas 
que começam a despertar o prazer 
pela leitura. Para outros, que já têm 
uma relação estreita com o universo 
da literatura, o projeto representa 
um meio de alimentar ainda mais es-
sa paixão. 

O BiblioSesc é uma iniciativa do 
Departamento Nacional do Sesc e 
iniciou em 2001. O projeto foi ideali-
zado pelos técnicos de biblioteca 
com o intuito de promover a leitura 
por meio da ampliação das condi-
ções de acesso ao livro, além de ex-
pandir a rede de bibliotecas do Sesc.

A coordenadora da Biblioteca do 
Sesc, Patrícia Nemézio, relembrou que 
o pensamento que deu início ao projeto 

foi o seguinte: “se não é possível ins-
talar uma biblioteca em cada bairro, a 
solução é criar uma biblioteca que pos-
sa andar de bairro em bairro”. Para ela, o 
projeto encurta a distância entre o livro 
e o leitor, facilitando o acesso e promo-
vendo a leitura.

A primeira unidade chegou para 
atender os bairros da capital alagoa-
na, em 2008. A segunda unidade co-
meçou em 2012, em Arapiraca. A cir-
culação das unidades móveis de Ma-
ceió e Arapiraca aconteceu seguindo 
um cronograma mensal. Nas duas 
primeiras semanas do mês, são rea-
lizadas as visitas em dez bairros, cada 
unidade com o propósito de desen-
volver as atividades e os emprésti-
mos de livros. Nas duas últimas se-
manas do mês, ocorre o retorno aos 
bairros para devolução ou renova-
ção dos empréstimos.

ESTRUTURA 
A meta do BiblioSesc é realizar 

30 mil atendimentos anualmente. O 
projeto possui 33 mil títulos. O acer-

vo é diversificado para atender dife-
rentes públicos, conforme faixa etá-
ria e escolarização. As unidades tam-
bém oferecem periódicos como jor-
nais e revistas. 

Além dos 20 bairros assistidos 
pelas unidades móveis, o BiblioSesc 
atende a instituições sociais e os se-
guintes municípios: Taquarana, Ma-
rechal Deodoro, Barra de Santo An-
tônio, São Luiz do Quitunde, Porto 
de Pedras, Rio Largo, São Miguel dos 
Milagres, Messias, Atalaia, Coqueiro 
Seco, Igaci, São Miguel dos Campos, 
União dos Palmares, Pilar, Ibategua-
ra, Major Izidoro, Mar Vermelho, 
Campo Alegre, Viçosa, Penedo, Teo-
tônio Vilela, Palmeira dos Índios, 
Porto Calvo e Japaratinga.

Conforme informações de Pa-
trícia, o acesso ao projeto e as ações 
desenvolvidas são livres. “Apenas 
realizamos inscrição/cadastrados 
para o serviço de empréstimos de li-
vros e se faz necessária a apresenta-
ção de comprovante de residência, 
RG e uma foto”, afirmou.

Leitura nos bairros
O BiblioSesc circula com mais de 30 mil títulos estimulando o hábito de ler e 

convidando a comunidade a participar de contação de histórias e oficinas literárias

As brincadeiras incluem o universo da leitura para as crianças. Nas unidades, os visitantes têm acesso a vários títulos
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Reforma e reinauguração
Auditório do Senac Poço é reaberto após período de obras que tornou o espaço 

– com capacidade para 144 pessoas – ainda mais moderno e aconchegante

N
ovo mobiliário, um moderno 
e mais eficiente sistema de 
cl imatização,  proteção 

acústica com paredes e forro em 
gesso acartonado com isolamento 
em manta de lã de vidro, além de por-
tas acústicas profissionais com isola-
ção de 50DB (STC). Essas foram al-
gumas das mudanças realizadas no 
auditório da Unidade Poço do Senac 
que foi reaberto ao público no dia 13 
de julho. O espaço passou por um pe-
ríodo de reforma a fim de oferecer ao 
público mais comodidade em uma 
estrutura moderna destinada à pro-
moção de eventos em geral. “Todo o 
projeto foi pensado na comodidade e 
melhor acessibilidade do público”, 
destaca Elder Pontes de Miranda, 
Engenheiro Civil do Senac Alagoas, 
responsável pela obra.

Para celebrar a reabertura do 
auditório, o Senac promoveu a pa-
lestra “Motivação e Atitude em Dose 
Dupla”, ministrada pela dupla reve-
lação Bruno Miranda e Emerson To-
karski, que destacou a importância 
da atitude empreendedora em tem-
pos de crise por meio de uma abor-
dagem inovadora e bem humorada 
sobre inteligência de mercado e as 
melhores práticas do comporta-

mento profissional para superar as 
adversidades do dia a dia.  “Foi uma 
ótima escolha para reinaugurar o 
auditório, a palestra foi dinâmica e 
nos motivou a encarar o mercado de 
trabalho com confiança”, disse Jú-
nior Oliveira, 24, estudante do curso 
Técnico em Nutrição e Dietética do 
Senac.

“Os jovens são os mais pre-
judicados no cenário de crise que o 
País enfrenta. Logo, ajudá-los a se-
guir um caminho focado no sucesso 
é uma grande satisfação”, destacou 
Emerson Tokarski, que é Master 

Coach Internacional pela Condor 
Blanco (Chile), analista comporta-
mental, administrador e autor do li-
vro A Grande Conexão – os 10 Man-
damentos dos Líderes das Novas 
Gerações. Satisfação compartilhada 
por Bruno Miranda, que é palestran-
te motivacional, especialista em 
motivação de equipes e autor do li-
vro Coaching Motivacional – o Po-
der de uma Mente Motivada: “O re-
sultado da palestra foi muito positi-
vo. E não posso deixar de destacar 
como o auditório ficou bonito. Para-
béns ao Regional”, disse Miranda.

Palestra “Motivação e Atitude em Dose Dupla”, com Bruno Miranda e Emerson Tokarski, marcou a reabertura do espaço

Com capacidade para 144 pes-
soas e localização privilegiada – pró-
ximo ao Centro de Maceió, o auditó-
rio da Unidade Poço do Senac é aber-
to à locação para eventos como pa-
lestras, treinamentos, assembleias, 
reuniões, lançamento de produtos e 
serviços, cerimônias de colação de 
grau, entre outros. Solicitação de or-
çamento e reservas podem ser fei-
tas por meio do endereço eletrônico 
auditorio@al.senac.br e dos telefo-
nes: (82) 2122.7846 e 2122.7847.

LOCAÇÃO PARA EVENTOS
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Investimento
Senac Alagoas promove solenidade de assinatura do contrato de construção 

de seu novo Centro de Educação Profissional em Arapiraca

Parceiros e comerciários prestigiam a assinatura do contrato de construção para as novas instalações do Senac

C
om o objetivo de ampliar o 
acesso à educação, o Senac 
promoveu, no dia 30 de junho, 

na sala multieventos do Sesc Arapiraca, 
a solenidade de assinatura do contrato 
para construção de sua nova unidade de 
ensino profissional, com a empresa 
Innova Rio Engenharia e Construções. 
As novas instalações têm inauguração 
prevista para 2018, na cidade de Ara-
piraca, e conta com o investimento de 
R$10.009.412,05.

Para a secretária municipal de In-
dústria e Comércio, Myrka Lúcio, “a pre-
feitura doou o terreno ao Senac tendo 
em mente o bom investimento que se 
seguiria, beneficiando toda a população 
por meio dos cursos profissionalizan-
tes que a Instituição oferecerá em maior 
número a partir da nova Unidade”.

Carlos Pessoa, gerente da Unidade 
Arapiraca, explanou sobre o processo 
de contratação, que começou como 
uma ideia em 2013. “Arapiraca é uma ci-
dade desenvolvida, que busca por pro-
fissionais capacitados, surgiu, então, a 
necessidade de construirmos uma Uni-
dade moderna, pensada na especia-
lização profissional e nas exigências da 

comunidade e dos comerciários. Com o 
projeto pronto, apresentamos o mesmo 
na Câmara dos Vereadores, conse-
guindo o apoio também da prefeitura, e 
hoje estamos aqui, dando início às 
obras”, explicou. 

Com 21 salas de aula, seis labora-

tórios especializados nas áreas de Be-
leza, Estética, Gastronomia, Moda e 
Saúde, refeitório, e espaço de convivên-
cia aberto para os alunos e para a comu-
nidade, a unidade será construída em 
uma área de 5.568 m², se tornando a 
mais moderna de Alagoas.

Wilton Malta assina contrato que dará início às obras



Responsável por dar andamento à 
construção, Antônio Maurício Souza, 
diretor da Innova Rio, expressa seu 
compromisso para com as novas ins-
talações do Senac: “nós, da Innova, já 
trabalhamos nesse ramo há muitos 
anos, mas ter a oportunidade de par-
ticipar de uma obra com tamanha im-
portância para Arapiraca e municípios 
vizinhos é mais uma chance para mos-
trarmos nosso melhor”.

Para Telma Ribeiro, diretora Re-
gional do Senac Alagoas, o momento é 
de felicidade por ter mais uma meta al-
cançada. “É uma conquista ter uma Uni-
dade própria na segunda maior cidade 

de Alagoas, com as novas instalações se-
rão ofertados novos cursos em áreas 
que estão crescendo e que demandam 
mão-de-obra qualificada, gerando 
empregos e ajudando no desenvolvi-
mento da região”, falou Telma.

O deputado federal, Ricardo Ne-
zinho (PMDB), se fez presente no even-
to, e deixou clara a sua satisfação com a 
nova Unidade. “Feliz da cidade que tem 
uma Unidade Senac, pois essa Institui-
ção lapida preciosidades da comuni-
dade através da educação profissional, 
fomentando o crescimento local”, disse 
ele.

Reafirmando o compromisso do 

Senac para com os Arapiraquenses, o 
presidente do Sistema Fecomércio/ 
Sesc/Senac, Wilton Malta, encerrou a 
solenidade assinando o contrato de 
construção para dar início às obras. “En-
quanto entidade, estamos trazendo 
esse investimento para Arapiraca por-
que acreditamos no potencial da cidade 
e buscamos, por meio da educação pro-
fissional, seu desenvolvimento. Agra-
deço à prefeitura e à câmara de verea-
dores pela parceria e a todos que fize-
ram parte desse processo, agora vamos 
começar a construção para entregar as 
novas instalações em 2018”, concluiu o 
presidente.

FOLHA FECOMÉRCIO  19

Confira o projeto do Centro de Educação Profissional Senac Arapiraca



SETOR PRODUTIVO

Em visita técnica à Federação, es-
tudantes de Administração e Con-
tabilidade do Cesmac conheceram 
a atuação do Sistema em Alagoas.

DIA DO MEIO AMBIENTE 

Ações educativas da parceria entre 
Sesc e instituições relacionadas ao 
Meio Ambiente, na Avenida Silvio 
Viana, na Ponta Verde.

PAJUÇARA MANAGEMENT

O Senac participou do Pajuçara Ma-
nagement com o Espaço Beleza, por 
meio do qual promoveu atendimen-
to exclusivo aos participantes.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Alunos do Programa de Aprendiza-
gem foram apresentados às boas 
práticas socioambientais desenvol-
vidas pelas empresas alagoanas.
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Linha do Tempo



PREVENÇÃO PARA O IDOSO

O Sesc Alagoas promoveu, na Uni-
dade Sesc Poço, o evento Dia Mun-
dial de Conscientização da Violên-
cia contra o Idoso.

TREINAMENTO

A ASCOM da Fecomércio realizou 
uma reciclagem com os sindicatos fi-
liados com foco na produção de ma-
térias para os sites institucionais.

TURISMO SOCIAL DO SESC

Excursão Garanhuns com São João/ 
Arcoverde/PE no período de 24/06 a 
26/06, promovida pela Coordenação 
de Turismo do Sesc Alagoas.

DIA DO COMERCIÁRIO

A vendedora Janayna Feijó foi uma das 
premiadas pelo Senac durante come-
moração pelo Dia do Comerciário, no 
Centro de Maceió.
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O Brasil atravessa uma das crises mais duradouras 

de toda sua história. O cenário macroeconômico se 

encontra deteriorado em todas as suas bases e há uma 

crise de confiança em todos os setores.

Alagoas não pode se dar ao luxo de baixar a cabeça 

diante deste cenário, e esperar a tempestade passar. Já 

esperamos muito tempo. Tempo demais. Alagoas precisa 

crescer. Precisa dar certo. E tem que ser agora!

Desde que passei a atuar na gestão pública, encaro o 

meu papel como o de um executivo dentro desse sistema 

– com metas, prazos e ações, pautadas na celeridade e no 

resultado. É preciso que o gestor público haja com 

humildade, para ouvir todos e compreender que só é 

possível construir soluções a quatro mãos, entre a 

iniciativa privada e o Estado. É preciso também eficiência, 

para entregar aos alagoanos tudo o que o Estado pode e 

tem o dever de fazer.

 Com o Novo Programa de Desenvolvimento 

Integrado (Novo Prodesin), nosso Estado se tornou muito 

mais competitivo, oferecendo incentivos fiscais para 

atrair novas empresas e consolidar as que já estão atuando 

aqui. 

Esta nova política tem garantido bons números para 

Alagoas. Atualmente, 18 empresas estão em instalação por 

causa desses benefícios, o que representa cerca de 2500 

novos postos de empregos diretos para os alagoanos. Para 

crescer, não há mistério – é preciso trabalhar, atuar como 

uma empresa privada, e dar celeridade aos processos.

No setor do Turismo, nosso objetivo é regionalizar. 

Alagoas é muito mais que sol e mar. Temos uma riqueza 

cultural e histórica imensas, produtos turísticos únicos. A 

região Caminhos do São Francisco, por exemplo, é um dos 

destinos mais promissores para o turismo de Alagoas e já 

possui uma boa estrutura, desenvolvida pelo trade local, 

mas que necessita de alguns ajustes, como reforço da rede 

hoteleira, com um hotel âncora, e voos entre Maceió e 

Paulo Afonso, o que já está sendo articulado pela Sedetur.

Importante ressaltar que só há desenvolvimento 

econômico com o turismo, e que só há turismo forte onde 

houver desenvolvimento econômico. Pude presenciar 

um exemplo disso na minha última visita a Piranhas, onde 

conheci o Edson Coimbra, o “Chimbra” que, de assentado 

rural, passou a empresário e hoje emprega 25 pessoas, em 

dois produtos turísticos na Rota dos Cânions. Um 

exemplo a ser visto e repetido.

No setor de Energia e Mineração, buscamos encarar 

o sol como nosso grande aliado e, a partir dele, 

desenvolver estratégias em nosso benefício. Temos um 

potencial enorme para geração de energia limpa através 

de energia solar e é nesse tipo de tecnologia que 

precisamos focar. Além disso, os Arranjos Produtivos 

Locais, coordenados pela Superintendência de Desenvol-

vimento Regional, beneficiam cada vez mais empreen-

dedores.

Portanto, o trabalho que vem sendo feito pela 

Sedetur, em todas as superintendências, tem mostrado 

que as oportunidades estão aí e que cabe a nós encontrá-

las e nos preparar para usufruí-las. E quando o Brasil voltar 

a crescer, Alagoas estará pronta para dar um salto.

Artigo

Na crise, encontramos oportunidades

para dar um salto

Alagoas é muito mais que sol e mar. Temos uma riqueza 

cultural e histórica imensas, produtos turísticos únicos. 

[...] Temos um potencial enorme para geração de energia 

limpa  através de energia solar [...].

“

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo

Helder Gonçalves Lima






