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V
ivemos num mundo globalizado. As 

distâncias geográficas diminuíram. 

O fluxo de mercadorias liga povos 

distantes, de culturas diferentes, com línguas 

diferentes, os quais dificilmente manteriam 

um contato pacífico se não fosse por meio do 

comércio. Produtos eletrônicos chineses cru-

zam os mares e chegam ao Brasil. A soja brasi-

leira atravessa o oceano e chega a quatro con-

tinentes. Mas a globalização é algo além de 

geografia e economia; a intersetorialidade é 

uma marca do mundo contemporâneo.

A esfera púbica é cada vez mais fluída e 

heterogênea e pode ser dividida em três seto-

res básicos: o Estado, caracterizado pelo go-

verno e pelo exercício do poder político; o 

mercado, caracterizado pela produção e 

consumo de mercadorias; e as organizações 

da sociedade civil, preocupadas em articular 

os cidadãos em busca do bem comum.

Num mundo globalizado como o nosso, 

os três setores são interdependentes e devem 

estar em constante diálogo. As obras do Esta-

do são feitas usando dinheiro que vem dos im-

postos, os quais não existiriam se não fosse o 

mercado, e o objetivo de todo esse esforço é 

atender as demandas da sociedade civil. É pre-

ciso aprimorar os canais de diálogo entre as 

esferas do Estado, do mercado e da sociedade 

civil. Pensando nisso, entre outras ações, or-

ganizamos o Encontro com Prefeitos. 

A aproximação dos gestores públicos 

municipais com a entidade que representa as 

atividades de comércio de bens, serviços e tu-

rismo é uma excelente oportunidade de es-

treitar os laços entre aqueles que administram 

os recursos públicos e o principal responsável 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Intersetorialidade

pela produção do Produto Interno Bruto (PIB) 

alagoano. Não é demais lembrar que o setor é 

responsável por 72% do PIB.

Acreditamos que a parceria com as pre-

feituras é um passo importantíssimo para a 

formulação de estratégias de desenvolvimen-

to intersetoriais. Essa parceria tem como fór-

mula a troca de experiências e criação de uma 

agenda que contemple as necessidades dos 

municípios alagoanos e os anseios dos inves-

tidores que neles residem. Um debate franco e 

transparente é o que a Fecomércio deseja. 

“Para o Bem e Para a Prosperidade”, como bem 

preconiza o lema do nosso Estado.
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Entrevista

A
empresária Ana Luiza Araújo 
Freire Soares está em segundo 
mandato à frente do Sindilojas 

Penedo. O desafio duplo foi cumprindo: 
executar uma gestão de qualidade e mu-
dar a cultura ao ser a primeira mulher a 
assumir a entidade. Ana Luiza começou 
como sacoleira. Ela comprava em Ma-
ceió, na época de estudante, e revendia 
em Penedo. Foi o despertar para a voca-
ção no comércio. A rotina profissional 
foi somada às atribuições de mulher ca-
sada e mãe de três filhos. Ela foi pro-
prietária de um restaurante em Coruri-
pe, vídeo locadora e loja da informática. 
Há três anos, Ana Luiza enveredou no 
varejo de confecções, com a loja Dom 
Pedro – Moda Masculina. Formada em 
Administração de Empresas, foi presi-
dente da CDL de Penedo e primeira vi-
ce-presidente da FCDL. Atualmente, é 
diretora administrativa da Fecomércio, 
conselheira do Sesc e Senac e diretora 
da Casa da Amizade (Pontos e Contos). 
Acompanhe a entrevista da empresária.

Folha Fecomércio - Entre os 10 titula-
res da diretoria da Fecomércio AL, a se-
nhora é a única mulher. O que pensa a 
respeito disso?

Ana Luiza - É uma honra ser a primeira 
mulher a assumir a presidência de um 
sindicato filiado à da Fecomércio Ala-
goas. Esse pioneirismo também repre-
senta um desafio. A contribuição da di-
retoria e dos empresários do município 
é de grande valor. Estamos superando os 
obstáculos e administrando bem. Vale 
ressaltar que ainda considero tímida a 
participação da mulher na liderança de 
entidades, na política e em outras esfe-
ras. Infelizmente, ainda vivemos em uma 
sociedade predominantemente mascu-
lina e temos exemplos de grandes mu-
lheres que entraram para a história, a 
como Anita Garibaldi, Nise da Silveira, 
Zilda Arns Neumann, Cora Coralina, 
dentre outras.

Folha Fecomércio - Na sua opinião, 
qual o papel do sindicato patronal?

Ana Luiza - Representar seus associa-

dos em todas as instâncias em defesa 
dos seus interesses para promover o 
desenvolvimento econômico de forma 
sustentável. Especialmente no caso do 
Sistema Fecomércio, temos ainda a con-
tribuição do Senac na qualificação pro-
fissional, e do Sesc com os pilares nas 
áreas de Educação, Saúde, Lazer, Assis-
tência e Cultura.

Folha Fecomércio - Como a senhora 
tem pautado a gestão do Sindilojas Pe-
nedo?

Ana Luiza - Ética. Essa é a palavra chave 
e a conduta que primo. Recorro sim, a 
Deus nas tomadas de decisão pedindo 
sabedoria. O Sindilojas Penedo é a enti-
dade de classe reconhecida com a pro-
posta de defender os empresários. Para 
nós, esse reconhecimento é uma con-
quista. Além da ética, nossa gestão é 
pautada na representatividade e na 
transparência. É uma gestão participa-
tiva. Não tomo decisões isoladas.

Folha Fecomércio - O prêmio Mérito 

Varejista, instituído na sua gestão, já se 
consolidou entre empresários e comer-
ciários de seu município e chega à 10ª 
edição este ano. A qual fator a senhora 
atribui esse sucesso e o que esperava 
mobilizar ao criar este prêmio?

Ana Luiza - É um evento esperado du-
rante todo o ano, pois valoriza os empre-
sários que se destacaram no ano ante-
rior em diversos segmentos. Os home-
nageados são escolhidos on line e por 
meio de uma pesquisa física. Tudo isso 
dá uma credibilidade e confiança aos 
consumidores e empresários que par-
ticipam. O Sindilojas criou e mantém o 
prêmio gratuito. Após o prêmio tem um 
baile. Se por algum motivo o homena-
geado não possa participar do baile, na 
semana seguinte, a diretoria se desloca 
até a loja e registra o momento. Este ano, 
o prêmio acontecerá no dia 20 de maio.

Folha Fecomércio - O comerciário 
também é prestigiado?

Ana Luiza - O Prêmio Mérito Varejista 
destaca o Comerciário Padrão. Quando 

Liderança sindical
Primeira presidente do Sindilojas Penedo, Ana Luiza destaca a importância de 

adotar uma gestão transparente e com resultados para o comércio

Ana: ética, transparência e representatividade pautam a gestão do Sindilojas



Entrevista

o gerente ou proprietário da empresa 
indica um funcionário para receber o 
prêmio, é um momento de valorização 
profissional. Não se tem empresa sem o 
comerciário e o colaborador insatisfeito 
é o pior concorrente. Quem faz a em-
presa são eles, o proprietário só admi-
nistra. O prêmio é um verdadeiro even-
to. É um momento de confraternização 
de empresário e colaboradores que são 
as duas classes que fomentam a econo-
mia do município.

Folha Fecomércio - De que forma o 
Sindilojas Penedo busca incentivar as 
vendas e movimentar o comércio? 

Ana Luiza – Procuramos ouvir os em-
presários e consumidores para implan-
tar as ações e atender as expectativas 
deles. O consumidor gosta de bom pre-
ço e qualidade. Por isso, apostamos em 
campanhas em datas comemorativas 
com promoções. Todos os anos, quem 
promove a campanha do comércio em 
Penedo é o Sindilojas e é uma campanha 
autossustentável. É realizada com os 
empresários, a imprensa e Sistema Fe-
comércio. Fazemos, durante todo o ano, 
uma campanha educativa intitulada 
“Comércio forte é sinônimo de cidade 
desenvolvida”, com foco na valorização 
do comércio local.

Folha Fecomércio – Como define o re-
lacionamento com a mídia?

Ana Luiza – Temos um relacionamento 
muito estreito com a mídia. Essa aber-
tura se dá porque a própria mídia reco-
nhece a essência do comércio para a 
economia local. Então, a notícia produ-
zida pelo comércio é de interesse da so-
ciedade. Para nós, a imprensa de Penedo 
são todos amigos e parceiros.

Folha Fecomércio – Em quais frentes o 
Sindilojas atua junto ao poder municipal 
em defesa de seus representados? 

Ana Luiza – Temos uma relação muito 
participativa, inclusive compondo con-
selhos, como o de Turismo, de Preser-
vação do Patrimônio Histórico, de Con-

tribuintes. Conseguimos que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovasse a 
Lei Geral com vários benefícios para os 
empresários. Outra conquista foi à lei 
específica para o comércio de bens, ser-
viços e turismo. Na construção do ca-
lendário do feriado em dias especiais e 
contamos com a prefeitura para dispo-
nibilizar os serviços essenciais que ga-
rantam o funcionamento do comércio. 
Outra frente foi à criação junto ao mu-
nicípio, em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio 
e Turismo, do calendário anual de even-
tos, o que representou uma vitória por-
que o comércio precisa de eventos para 
aquecer as vendas. O Sindilojas provo-
cou a realização de audiências públicas 
para municipalização do trânsito, com 
relação ao Iphan para obras no centro 
histórico.

Folha Fecomércio – O Comércio, de 
modo geral, recupera-se lentamente da 
recente crise econômica. Como empre-
sária e líder empresarial, qual o conselho 
que a senhora dá aos seus pares?

Ana Luiza – É um momento de cautela. 
No entanto, é onde se testa o empreen-
dedorismo. Temos que ter vários planos, 
negociar com fornecedores, buscar no-
vos clientes, comprar o necessário, faci-
litar a forma de pagamento, fidelizar o 
cliente para que não saia de Penedo e se 
capacitar e proporcionar o mesmo aos 
colaboradores. Usamos muito o crediá-
rio próprio (são fichas por meio de car-
nê). Representa uma forma de construir 
um relacionamento com o cliente. É 
uma prática muito adotada em Penedo.

Folha Fecomércio – Próximo de encer-
rar o segundo mandato à frente do Sin-
dilojas Penedo, quais os principais avan-
ços das suas gestões?

Ana Luiza – Quando assumimos, a enti-
dade não tinha nenhum reconhecimen-
to. Poucos sabiam da sua existência. É o 
trabalho de uma diretoria que se empe-
nha, pessoas comprometidas, formado-
ras de opiniões. Trata-se de empresá-

rios que têm amor à terra, ao comércio. 
E isso fez a diferença. Trabalhamos mui-
to a questão do planejamento. Somos a 
primeira entidade da Fecomércio a rea-
lizar o planejamento estratégico. Sabía-
mos dessa importância e fazemos um 
alinhamento anual. Temos o plano de a-
ção e cada diretor é responsável pelo de-
senvolvimento das atividades.

Presidente do Sindilojas Penedo

Diretora Administrativa da Fecomércio AL

Conselheira do Sesc Alagoas e do Senac Alagoas

Ana Luiza Araújo Freire Soares
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A
Fecomércio AL promoveu, no 
dia 24, no Hotel Jatiúca, o En-
contro com Prefeitos; evento 

que reuniu 35 representantes muni-
cipais, sendo 20 prefeitos, para esti-
mular a criação de políticas públicas 
com foco no desenvolvimento por 
meio do comércio. A iniciativa con-
tou com o apoio da Associação dos 
Municípios Alagoanos (AMA), do 
Sesc, do Senac e do Instituto Feco-
mércio. 

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, afirmou que a Federa-
ção e as prefeituras podem se tornar 
catalisadores de importantes de-
mandas sociais. Para ele, proteger e 
estimular o comércio significa de-
fender a sociedade. O prefeito de 
Quebrangulo, Marcelo Lima, repre-
sentou o presidente da AMA e disse 
que o evento é uma oportunidade 
ímpar para os municípios. Represen-
tando o governador, o secretário es-
tadual de Comunicação, Ênio Lins, 
disse que o chefe do Executivo rea-
firma ter as prefeituras como parcei-
ras preferenciais. 

Questionando como os prefei-
tos estão diante de dificuldades, o 
deputado federal (Solidariedade) e 
presidente da Fecomércio SE, Laér-
cio Oliveira, ministrou a palestra “A-
genda Positiva para governar o mu-
nicípio” e foi enfático ao dizer que os 
prefeitos devem buscar novas for-
mas de gestão. “A gestão pública é fa-
lida hoje. Ninguém consegue ser efi-
ciente com esse modelo ultrapassa-
do. As emendas parlamentares são 
práticas que deveriam mudar”, criti-
cou.

Na sequência, o prefeito de Ga-
ranhuns (PE), Izaías Régis Neto, pro-
feriu a palestra “Experiência em Ges-
tão Municipal”. Para ele, a adminis-
tração pública precisa se moderni-
zar. “Temos que administrar uma 
prefeitura como uma empresa. Não 
podemos tratar a prefeitura do nosso 
município com déficit e sim com su-
perávit”, comentou. Garanhuns tem 
140 mil habitantes e, segundo Izaías, 
em quatro anos a arrecadação cres-

ceu em 95%, mesmo sem o aumento 
de taxas, impostos ou alíquotas, mas 
com a cobrança dos devedores. 

Apresentando a atuação do Sis-
tema Fecomércio, o consultor da Fe-
deração e cientista político, Rodrigo 
Leite, destacou a parceria como ins-
trumento de transformação social. 
“Sabemos que hoje, em Alagoas, o 
comércio é responsável por 72% do 
Produto Interno Bruto (PIB) e 62% 
dos empregos formais. Esses índices 
podem ser maiores com o desenvol-
vimento de parcerias com foco no 
comércio”, ressaltou. 

De forma interativa, o econo-
mista e jornalista editor de economia 
da Revista Isto É Dinheiro, Luís Artur 
Nogueira, abordou o tema “Equilí-
brio das finanças municipais como 
qualificar o gasto e aumentar a re-
ceita”. Ele pontou que o ajuste fiscal 
imposto pelo Governo Federal para 
combater a recessão econômica li-

mitou o crescimento das despesas 
públicas e que os municípios têm co-
mo desafio fiscal o aumento da re-
ceita. Uma das sugestões seria a co-
brança de impostos dos inadimplen-
tes, mas cautela na política de re-
financiamento. Também orientou os 
prefeitos a adquirirem um software 
tributário para unificar os programas 
municipais; estimularem a emissão 
da Nota Fiscal; promoverem a ade-
quação do IPTU estimularem o co-
mércio e às MPEs.

O evento foi prestigiado pelo di-
retor Regional do Sesc, Willys Albu-
querque, a diretora Regional do Senac, 
Telma Ribeiro, o superintendente do 
Ministério do Trabalho, Israel Lessa, os 
presidentes dos seguintes sindicatos 
filiados à Fecomércio: Sindilojas Pal-
meira, Gilton Lima; Sindilojas União, 
Adeildo Sotero; Sindilojas Penedo, Ana 
Luíza Araújo; Sirecom, Arthur Guillou, 
entre outros convidados.

Encontro com Prefeitos

www.fecomercio-al.com.br

Encontro discutiu a importância da gestão pública e a interação com o Comércio

Fecomércio propõe discussões sobre políticas públicas com foco no comércio. 

Evento reuniu representantes de 35 municípios alagoanos
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E
m encontro realizado no Pa-
lácio dos Palmares no dia 18, o 
presidente da Fecomércio 

AL), Wilton Malta, entregou ao go-
vernador Renan Filho (PMDB) a 
Agenda Tributária da Fecomércio. 
Participaram da audiência o presi-
dente e o diretor do Sindicato do Co-
mércio Atacadista e Distribuidores 
do Estado de Alagoas (Sincadeal), 
respectivamente Valdomiro Feitosa 
e José de Souza Vieira.

O documento traz a opinião da 
entidade sobre interesse do setor. 
Em relação às demandas já normati-
zadas pelo Executivo, a Agenda apre-
senta o posicionamento do Comér-
cio. Quanto aos assuntos em discus-
são na Assembleia Legislativa, a ideia 
é oferecer sugestões visando aproxi-
mar a abordagem executiva da reali-
dade das empresas.

Para Malta, a criação e reformu-
lação de políticas que estimulem um 
ambiente empresarial mais favorável 
são imprescindíveis. “Atualmente, as 
decisões empresariais são tomadas 
em meio a incertezas, não sendo pos-
sível mensurar com exatidão os riscos 
das atividades. Nosso comércio é for-
te e tem participação significativa na 
economia, mas precisa ser estimulado 
com uma política tributária que lhe 
permita respirar em meio a uma carga 
tão elevada”, avaliou.

PAUTA
Entre os assuntos da Agenda 

está o Fundo de Equilíbrio Fiscal do 
Estado de Alagoas (Fefal), cuja cria-
ção é relacionada ao Convênio ICMS 
nº 42, autorizando os Estados a con-
dicionarem a adesão ou permanên-
cia nos programas de benefícios e in-
centivos fiscais ao depósito de 10% 
sobre o valor do ICMS. Para a Federa-
ção, essa sistemática faz com que, na 
prática, o contribuinte desembolse 
mais. A sugestão da entidade é ex-
cluir alguns setores analisando-se o 
peso para a economia e o volume de 
empregos formais gerados.

“O atacadista alagoano é repre-
sentado por cerca de 1.500 empresas 

e gera quase 10 mil postos de traba-
lho. Contudo, será um dos mais atin-
gidos pela Fefal, o que refletirá em 
toda cadeia, já que os pequenos vare-
jos são seus principais clientes e sen-
tirão o impacto dessa cobrança, re-
passando-o ao consumidor”, afirmou 
a assessora técnica da Fecomércio, 
Izabel Vasconcelos.

O governador se comprometeu 
a avaliar o pleito e a forma como os 
outros estados estão trabalhando a 
questão. “O Fefal também foi objeto 
de reivindicação da Indústria. Deve-
mos lembrar que foi uma imposição 
nacional. Aconteceu em todos os Es-
tados. Inclusive, o Governo Federal, 
na renegociação do Rio de Janeiro 
(RJ), propôs Fefal de 20%. Vamos dis-
cutir o assunto”, falou Renan. 

O documento também se po-
siciona sobre o Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza (Fecoep). Apesar 
da Fazenda já ter excluído da co-
brança itens como cesta básica e me-

dicamentos, ainda permanecem co-
mo supérfluos produtos como ener-
gia elétrica (consumo de 150 quilo-
watts/horas mensais) e de higiene 
pessoal. 

Sobre a pauta, Renan disse que 
em todo País o fundo é sobre todos 
os itens, inclusive a cesta básica. Para 
ele, a discussão sobre esses pleitos 
deve ser feita considerando também 
os interesses do Estado. “Lógico que 
temos que dar uma olhada nos dois 
lados. Não adianta votar uma legis-
lação para não ter benefícios”, pon-
derou ao justificar que a arrecadação 
desse fundo possibilita trabalhar 
projetos de cunho social, a exemplo 
da construção de hospitais, como 
vem sendo feito. 

A Taxa de Fiscalização e Ser-
viços Diversos (Lei 7.744/15), a ins-
tituição do Programa Alagoas Mais 
Emprego e a equalização de passivos 
tributários também foram aborda-
dos na Agenda.

Agenda tributária

Renan Filho se comprometeu a avaliar o pleito, que teve o apoio do Sincadeal

Fecomércio entrega documento ao governador Renan Filho. Entre os assuntos 

abordados estão o Fefal, o Fecoep e a taxa de fiscalização
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A
direção do Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac recebeu, no 
dia 12, as esposas dos direto-

res e conselheiros do Sistema. A ini-
ciativa foi um reconhecimento pela 
atuação indireta das esposas, uma 
vez que as ações acontecem com o 
apoio dos conselheiros que, muitas 
vezes, deixam de estar com as com-
panheiras para atenderem ao Siste-
ma sem serem remunerados.

O encontro proporcionou uma 
visita técnica às instalações da Feco-
mércio, do Sesc e do Senac. O presi-
dente do Sistema, Wilton Malta, dis-
se que apesar dos poucos recursos, as 
casas apresentam bons resultados. “É 
importante que se saiba o fazemos e a 
razão da nossa existência. Somos um 
sistema financiado e administrado 
por empresários. Esse percentual de 
1,5% na folha de pagamento, por 
exemplo, vem para o Sesc que investe 
em Educação, Saúde, Cultura, Lazer e 
Assistência”, explicou.

O diretor do Sesc Alagoas, Wi-

llys Albuquerque, explicou que a re-
gional possui sete unidades e mais de 
600 colaboradores. Dos serviços 
ofertados, apenas o restaurante, o 
atendimento odontológico e a edu-
cação formal são exclusivos aos co-
merciários. O grupo conheceu, tam-
bém, a Unidade Saúde da Mulher. 

No Senac, a comitiva visitou os 
laboratórios da Unidade Poço, cujo 
diferencial são aulas práticas capa-
zes de simular a rotina dos futuros 
profissionais e teve conhecimento 
sobre a construção da unidade Ara-
piraca a qual, segundo a diretora re-
gional Telma Ribeiro, será uma das 
mais modernas do Nordeste. Em 
2016, o Senac formou cerca de 19 mil 
a l u n o s .  “ E s s e  t ra b a l h o  f a z  a 
diferença. Portanto, peço as esposas 
dos nossos conselheiros que tenham 
um pouco de paciência nas ausências 
e nos nossos chamados, pois a 
missão é nobre”, colocou. A visita 
técnica foi encerrada na seda da 
Fecomércio.

Reconhecimento
Esposas dos Conselheiros realizam visita técnica 

ao Sistema Fecomércio, Sesc, Senac

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

NOVO CICLO - No final de março, a 
Fecomércio promoveu junto aos sin-
dicatos filiados a abertura do Ciclo 
2017 do Sistema de Excelência em 
Gestão Sindical (Segs). O multiplica-
dor alagoano, Vagner Cavalcanti, 
afirmou que entre as mudanças da 
sistemática está o fato de que a ava-
liação de consenso será opcional; ao 
contrário do que acontecia nos anos 
anteriores. 

CONTINUIDADE - No entanto, Vag-
ner defende que se mantenha o há-
bito de convidar um profissional de 
outra entidade para realizá-la. Além 
disso, as visitas técnicas continuam 
com a mesma prática, inclusive com 
o acompanhamento dos indicado-
res, e será implementado um projeto 
de capacitação dos sindicatos. A ela-
boração do projeto partiu do prin-
cípio de que os sindicatos terão a 
necessidade de desenvolver outras 
competências.

POSTOS FECHADOS - Avaliando o 
contexto geral do Estado, o assessor 
econômico da Fecomércio, Felippe 
Rocha, pontua que o comércio ala-
goano fechou 3.500 postos de traba-
lho ao longo de 2016. Isso significa 
que os empresários que continuam 
em atividade devem se manter pru-
dentes na condução de seus negó-
cios. Em janeiro de 2017, apenas os 
municípios de Palmeira dos Índios, 
União dos Palmares e Santana do 
Ipanema registraram a contratação 
para novos postos de trabalho.

CAPACITAÇÃO - A Fecomércio pro-
moveu em sua sede, no dia 27, um 
encontro com os colaboradores dos 
sindicatos filiados para discutir os 
temas Convenção Coletiva e o uso 
estratégico das mídias sociais. Na 
oportunidade, o consultor jurídico 
da Federação, Geraldo Pimentel, fa-
lou sobre a importância do instru-
mento de negociação coletiva, o qual 
define pontos como reajuste salarial 
e jornada laboral. Já o assunto mídias 
sociais foi trabalhado pelas jornalis-
tas da entidade, Fabiana Barros e 
Sandra Peixoto. Visita incluiu centros de atendimento do Sesc e laboratórios do Senac



U
m local de amadurecimento e 
lapidação quanto às necessi-
dades profissionais exigidas 

pelo mercado atual” foram as palavras 
do presidente do Sindicato do Comér-
cio Atacadista e Distribuidores de Esta-
do de Alagoas (Sincadeal), Valdomiro 
Feitosa, ao inaugurar, no dia 7, na sede 
da entidade, o Auditório Canuto Me-
deiros de Castro e a Sala de Reuniões.

Em Alagoas, o segmento ataca-
dista e distribuidor conta com cerca 
de 1.500 empresas e responde por 
55% do Produto Interno Bruto (PIB). 
Apesar desse desempenho, enfrenta 
limitações como a falta de mão-de-
obra especializada e deficiência na vi-
são estratégica e gerencial.

Para o presidente, é necessário 
buscar soluções para a melhoria da 
qualidade, inovação e produtividade, 
incentivando a troca de informações 
com palestras e cursos. “Quando co-
locamos o sucesso do pequeno varejo 
em primeiro lugar, varejo e atacado 
crescem juntos. É com esse objetivo 
que buscamos parcerias para desen-
volver mais os micro e pequenos ne-
gócios do setor varejista, tornando-os 
mais competitivos e sustentáveis”, a-
firmou.

O nome do auditório é uma ho-
menagem ao ex-presidente Canuto 
Medeiros, gestor responsável pela 
aquisição da sede própria da entidade. 
Além do presidente do Sincadeal, a mesa 
foi composta pelos presidentes da Fe-
deração do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Alagoas (Feco-

mércio AL), Wilton Malta; da Associação 
do Comércio Atacadista e Distribuidor 
de Alagoas (Acadeal), José Augusto Go-
mes; da Associação dos Supermercados 
de Alagoas (ASA), Raimundo Barreto; do 
diretor da Federação da Indústria do Es-
tado de Alagoas (FIEA), Alberto Cabús; 
do diretor administrativo do Sebrae, Ro-
berval Cabral; e pelo representante do 
segmento na Câmara, o vereador e em-
presário Francisco Sales.

As lideranças foram unânimes 
em falar da importância da união na 
luta pelos interesses dos atacadistas 
e distribuidores e do setor produtivo 
em geral. “Que esse espaço seja utili-

zado para discussão a fim de trazer à 
mesa não só os pleitos, mas também 
as soluções para o que vivenciamos e 
negociamos, especialmente nesse 
momento em que precisamos discu-
tir a substituição tributária, a Fecoep 
e a Fefeal”, enfatizou Wilton Malta.

Prestigiaram o evento os presi-
dentes dos Sindilojas Palmeira dos Ín-
dios, Gilton Lima; Penedo, Ana Luíza 
Freire; e União dos Palmares, Adeildo 
Sotero; do Sirecom, Arthur Guillou; da 
Junta Governativa do Sincofarma AL, 
José Carlos Medeiros; e os diretores 
regionais do Sesc, Willys Albuquer-
que, e do Senac, Telma Ribeiro.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

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

NOTAS DE RODAPÉ
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DECRETO - O impacto do decreto 
52.214/2017 foi discutido pelo Sinco-
farma AL em reunião na Fecomércio, 
no dia 18. Para a entidade, as mudan-
ças sugeridas no decreto afetarão di-
retamente o consumidor final, uma 
vez que teria como consequência o 
reajuste no preço dos medicamen-
tos. A ideia é sensibilizar o Governo 
do Estado a revisar o documento.

TERCEIRIZAÇÃO – Empresários de 
Alagoas, em reconhecimento à atua-
ção do deputado federal Laércio Oli-
veira (Partido Solidariedade), apro-
veitou a vinda do parlamentar ao En-
contro com Prefeitos, promovido 
pela Fecomércio, para homenageá-
lo pela liderança como relator do 
projeto que regulamenta a terceiri-
zação no País.

CENTRO NOVO - A revitalização do 
Centro Novo de Arapiraca foi discutida 
em reunião promovida pelo Sindilojas 
Arapiraca, no dia 24. O Centro Novo será 
um shopping center a céu aberto, com 
área para estacionamento e lazer. Na 
reunião, foram apresentadas as adapta-
ções do projeto e a expectativa é de que 
as obras comecem em dois meses, após 
a licitação.

Discurso de união marca inauguração do auditório do Sincadeal. Entidade 

representa o segmento que responde por 55% do PIB de Alagoas

A escolha do nome do auditório homenageia o ex-presidente da entidade
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“A gestão pública é falida hoje. O modelo é to-

talmente ultrapassado. Ninguém consegue ser 

eficiente com esse modelo. As emendas parla-

mentares são práticas que deveriam mudar. De-

veria ser unificado e enviado diretamente aos 

municípios, porque não é papel dos deputados 

fazerem barganha com esses recursos”

NOTAS DE INTERESSE

AVANÇO - O volume de vendas do 
varejo ampliado – que inclui alimen-
tos, combustíveis, veículos automo-
tores e materiais de construção - a-
vançou 1,4% em fevereiro, na compa-
ração mensal e já com ajustes sazo-
nais. O dado da Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), divulgada em abril 
pelo IBGE, mostra que o setor engre-
nou uma sequência de quatro altas 
consecutivas, o que não ocorria des-
de novembro de 2014. Os melhores 
resultados foram dos segmentos de 
móveis e eletrodomésticos (+3,8%) e 
pelas lojas de vestuário (+1,5%). Na 
média, a variação dos preços dos dez 
segmentos ficou em -0,4%.

DESEMPREGO - A Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) avaliou os dados 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS) e constatou que a quantidade 
de vagas fechadas entre janeiro e 
março de 2017 (-64.378) foi 78% me-
nor do que a verificada no mesmo 
período de 2016 (-303.129). Apesar da 
retração, a análise dos 25 setores que 
compõem a força de trabalho do País 
já permite observar recuperação de 
vagas em 13 segmentos, na compara-
ção com os três primeiros meses do 
ano passado. 

e-PAT – a Secretaria de Estado da Fa-
zenda de Alagoas (Sefaz AL) apresen-
tou o projeto do Processo Adminis-
trativo Tributário Eletrônico (e-PAT), 
o qual dará celeridade aos procedi-
mentos administrativos e tributários 
ao substituir o ambiente manual pelo 
virtual, reduzindo prazos e dando 
transparência. O secretário George 
Santoro enfatizou que o e-PAT foi re-
desenhado para suprir a necessidade 
da secretaria e estreitar a comunica-
ção com os contribuintes. Também 
será implementado o Domicílio Tri-
butário Eletrônico, encerrando as 
intimações via Correios pela comu-
nicação via portal.

Aspas“

Laércio Oliveira, deputado federal e presidente da Fecomércio 

SE, ao afirmar que os prefeitos devem buscar novas formas de 

gestão.

“Lógico que temos que dar uma o-
lhada dos dois lados. Não adianta 
votar uma legislação para não ter 
benefícios”

Renan Filho, governador de Alagoas, 
ao justificar que a arrecadação do 
Fecoep possibilita realizar projetos 
de cunho social.

“A gente percebe que vêm sendo 
fechadas muitas empresas e o go-
verno, em contrapartida, vem com 
mais carga tributária”

Francisco Sales, vereador, em audiência 
pública para discutir a implantação da 
Frente Parlamentar Municipal de Ma-
ceió em Defesa do Comércio.

“Temos que administrar uma prefei-
tura como uma empresa. Não pode-
mos tratar a prefeitura com déficit e 
sim com superávit”

Izaías Régis Neto, prefeito de Gara-
nhuns (PE), ao proferir a palestra “Ex-
periência em Gestão Municipal” du-
rante o Encontro com Prefeitos.
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 Legislativo

AGÊNCIAS DE TURISMO

O Imposto sobre Serviços (ISS) que 
incide sobre as atividades comercia-
lizadas pelas agências de viagens po-
de passar a ser cobrado exclusiva-
mente sobre a comissão recebida pela 
venda dos produtos turísticos e sobre 
taxas de serviço cobradas diretamen-
te ao consumidor. É o que determina 
o PLS 388/2011, aprovado em Plená-
rio no dia 5 de abril com 64 votos fa-
voráveis e nenhum contrário, seguin-
do agora para análise da Câmara dos 
Deputados. Para a assessora legislati-
va da Fecomércio AL, Cláudia Pessôa, 
o projeto oferece uma tributação jus-
ta sobre a receita das agências de via-
gens, pois após o repasse de custos 
com companhias aéreas, hospeda-
gens, seguro de viagens e outros ser-
viços, as agências ficam apenas com o 
equivalente à comissão, que gira em 
torno de 10% da venda. Ela ressalta 
que existe muita insegurança devido 
às diversas interpretações das secre-
tarias de Fazenda, mas também per-
das financeiras, pois alguns municí-
pios têm considerado como base de 
cálculo de cobrança do imposto o va-
lor total da venda, e não apenas sobre 
o da comissão recebida.

REFORMA TRABALHISTA

O Plenário do Senado aprovou, re-
centemente, o requerimento que 
determina que a reforma trabalhista 
proposta pelo governo federal seja 
analisada também pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). Inicialmente, o projeto de lei 
(PLC 38/2017) foi despachado so-
mente para as comissões de Assun-
tos Econômicos (CAE) e de Assuntos 
Sociais (CAS). Senadores da oposição 
cobraram o envio da proposta tam-
bém para a CCJ, uma vez que a refor-
ma altera profundamente uma das 
legislações mais antigas, extensas e 
influentes do país, que é a Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT).

Fonte: Agência Senado

$

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

30,55%

Abr/2016

Abr/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

3,36%

Abr/2016

Abr/2017

79,2 pontos

103,4 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

3,6%

Abr/2016

Abr/2017

86,2 pontos

89,1 pontos

64,5%

66,4%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Número de empresas ativas em Alagoas em abril 
deste ano. Somente este mês foram criadas 969 
empresas.

165.302

Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas em Ala-
goas em abril; uma alta de 507 em relação a janeiro.

537

1,31% Produto Interno Bruto em fevereiro, segundo o IBC-Br

13,2% Taxa de Desemprego no Brasil, uma de alta de 0,6 p.p.

14,8% Taxa de Desemprego em Alagoas ; desempenho estável

15% Taxa de Desemprego de Maceió, uma alta de 1,2% p.p.

MAIS NÚMEROS



14  ABRIL 2017

www.sescalagoas.com.br

N
ão há dúvidas que promover o 
conhecimento sobre saúde 
por meio de ações com cará-

ter preventivo, considerando a diver-
sidade social e a complexidade indivi-
dual, é o melhor caminho para a pro-
moção da qualidade de vida de qual-
quer individuo. Dentro desta perspec-
tiva, o  OdontoSesc vem contribuindo 
para diminuir o risco de desenvolvi-
mento das principais doenças bucais 
no estado de Alagoas com um trabalho 
interdisciplinar e intersetorial.

Inaugurada em 2001, o Odonto-
Sesc é uma Unidade Móvel com a missão 
de levar o atendimento odontológico 
gratuito e de qualidade aos comerciá-
rios, dependentes e comunidade em 
geral, itinerante nos municípios alagoa-
nos. Os serviços realizados consideram 
o princípio da integralidade e dos fatores 
determinantes de processo saúde, do-
ença e cuidado, tanto no atendimento 
clínico como nas atividades educativas 
desenvolvidas.

O atendimento clínico da Unida-
de, voltada para atenção básica, rea-
liza os procedimentos odontológicos: 
exame, profilaxias, raspagens, aplica-
ções tópicas de flúor (ATF) e fluorte-
rapia, restaurações, aplicações tópi-
cas de flúor, pulpotomia e endodontia 

em dentes permanentes anteriores e 
tomadas radiográficas.

Atua com os projetos Conver-
sando Sobre Saúde Bucal (Programa 
de Comprometimento e Gratuidade – 
PCG) e Ciclo de Oficinas em Saúde 
Bucal. Além da Feira de Saúde e Cida-
dania, com ações que estimulam a 
melhoria da qualidade de vida e saúde 
da coletividade.

Para a Coordenadora de Saúde 
Bucal, Perolina Maria, atuar por meio 
interdisciplinar e intersetorial são es-
tratégias capazes de favorecer o con-
trole e a intervenção sobre fatores re-
lacionados à produção da saúde-do-
ença bucal. “O trabalho realizado com o  
OdontoSesc promove melhoria na 
qualidade de vida dos participantes, 
pois permite o tratamento odontoló-
gico completo do cliente, onde este 
migra de uma situação de doença bucal 
para o restabelecimento de sua saúde. 
Com as ações educativas individuais e 
coletivas despertamos a importância 
da criação de hábitos saudáveis e do 
autocuidado como elementos para 
manutenção de saúde, fundamentais 
para o cuidado antes mesmo do adoe-
cimento. Destacamos também a for-
mação de multiplicadores de saúde no 
município, pois capacitamos professo-

res, agentes comunitários de saúde, o-
dontólogos e auxiliares em saúde bucal 
com foco na promoção e a prevenção 
em saúde bucal”.

A ação desenvolvida pelo Odon-
toSesc acontece por meio de parcerias 
com as prefeituras e instituições que, 
em contrapartida, ficam responsáveis 
por disponibilizarem infraestrutura 
para o funcionamento da Unidade Mó-
vel: terreno plano e sombreado, pontos 
de luz, água e esgoto, almoxarifado 
(próximo a unidade), vigilância 24h, 
hospedagem e alimentação da equipe 
fixa, equipe do município, com 2 odon-
tólogos, 2 auxiliares de saúde bucal, 1 
assistente administrativo, 1 auxiliar de 
serviços gerais, e o transporte da equi-
pe para as atividades educativas e re-
torno para Maceió.

O tempo em média de atuação do 
OdontoSesc na cidade é de 90 dias úteis. 
Aproximadamente 323 consultas sema-
nais são disponibilizadas, o que possibi-
lita a conclusão de cerca de 500 trata-
mentos completos e a realização de 16 
mil procedimentos. A meta do Odonto-
Sesc para 2017 é atender uma média de 6 
mil presenças em consultas. O telefone 
para maiores informações: 0800 284 
2440 / (82) 2123-2440/2411 / (82) 98752-
7440.

A saúde começa pela boca
O OdontoSesc deixa marcas evidentes do cumprimento social institucional 

na medida que contribui para o bem-estar

Unidade Móvel OdontoSesc realiza mais de 320 consultas semanais



A
linhado as diretrizes institucio-
nais vigentes, que busca a res-
ponsabilidade socioambiental 

em todas as suas ações, o Sesc em Ala-
goas vem trabalhando para implantar 
um novo sistema de tratamento de es-
goto e destinação de efluentes na Uni-
dade de Lazer e Turismo Social - Sesc 
Guaxuma, dentro dos padrões da Legis-
lação Ambiental. “Destacamos a impor-
tância de utilizarmos sistemas moder-
nos de tratamento de resíduos e efluen-
tes capazes de reduzir ao máximo o im-
pacto ambiental. Deste modo, contri-
buímos com a preservação da natureza”, 
afirmou o diretor do Sesc, Willys de Al-
buquerque.

O sistema de esgotamento sani-
tário é definido pelo conjunto de obras e 
instalações a realizar coleta, tratamento 
e disposição final dos esgotos, permitin-
do o condicionamento sanitário ade-
quado das águas servidas; isso porque o 
resíduo final, não sendo tratado, pode se 
tornar um grave risco à saúde e ao meio 
ambiente.

Para atender a demanda atual da 
Unidade Sesc Guaxuma, foi necessário à 
ampliação da capacidade de conversa-
ção da Estação de Tratamento de Es-
goto – ETE existente. A tecnologia usada 
irá atender as expectativas das normas e 
resoluções técnicas em vigor, sejam em 
âmbito Federal, Estadual ou Municipal. 
“O sistema que vamos implantar garante 
a qualidade final do efluente e proteção 
dos corpos hídricos no entorno do em-
preendimento, assegurando a confor-
midade construtiva das nossas Unida-
des”, informou a supervisora de obras do 
Sesc, Lucélia Luz.

O Sesc vem dando passos largos 
com o compromisso socioambiental. 
Em 2016, investiu na implantação de 
um gerador a gás de 330kva na Uni-
dade do Sesc Poço. O equipamento 
proporciona menor consumo de e-
nergia, reduzindo a carga de poluen-
te.

Uma gestão com o olhar voltado 
para o compromisso social, a consci-
entização, sustentabilidade e desen-

volvimento ambiental. “Caminhar 
com responsabilidade é darmos cada 
passo pensando nas transformações 
por vidas com mais qualidade e bem-
estar, e com isso precisamos também 
desenvolver recursos para andarmos 
em conformidade com o meio ambi-
ente, garantindo que as mudanças se-
jam para melhor. O Sesc se empenha 
para deixar marcas coerentes com sua 
missão de contribuir para a construção 
de um futuro melhor”, ressaltou o Pre-
sidente do Conselho regional, Wilton 
Malta.

SOBRE O SESC GUAXUMA
A Unidade Sesc Guaxuma está 

localizada numa região privilegiada do 
litoral norte de Maceió, onde possui 
uma infraestrutura voltada ao lazer: 
com parque aquático, quadra polies-
portiva, campo de futebol society, salão 
de jogos, espaço recreativo e cultural, 
restaurantes, bar, lanchonete e a Pou-
sada Guaxuma, com 69 unidades ha-
bitacionais.

Respeito Socioambiental
Unidade de Lazer e Turismo Social Sesc Guaxuma recebe implantação de 

novo sistema de esgotamento e destinação final de efluentes

FOLHA FECOMÉRCIO  15

Presidente do Conselho, Wilton Malta; Diretor Regional, Willys Albuquerque; e representantes da Engemat na assinatura do contrato



N
o mês de março iniciaram as 
primeiras atividades do Pro-
jeto Sesc Saúde Empresa de 

2017, e irá atuar até o mês de outubro, le-
vando ações preventivas para melhorar 
a qualidade de vida dos funcionários das 
empresas do comércio nas cidades de 
Maceió e Arapiraca.

O projeto, que surgiu com a pro-
posta de desenvolver ações de saúde 
voltadas para o trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo, no seu am-
biente de trabalho, realizou no dia 15 de 
março, para mais de 65 funcionários da 
empresa Casa Vieira Farol, serviços co-
mo: aferição de glicemia e pressão ar-
terial; orientações individualizadas por 
meio de um questionário de saúde; ori-
entações nutricionais com cálculo de 
IMC (índice de massa corporal); verifi-
cação da medida da circunferência da 
cintura, – relacionado ao risco cardíaco 
e aplicação tópica de flúor. 

Durante as avaliações, cada fun-
cionário recebeu uma squeeze e um kit 
de saúde bucal ofertado pelo projeto, vi-
sando o estímulo com os cuidados da 
saúde bucal. Após 20 dias, a empresa re-
cebe o relatório individual de cada fun-
cionário atendido, oportunizando a 
mesma usufruir dos dados para traba-

lhar posteriormente, de forma preven-
tiva com os seus funcionários. “Uma 
parceria muito rica, boa para a empresa, 
para os funcionários, todos saem ga-
nhando com essa iniciativa. Quando 
anunciamos que o Sesc Saúde Empresa 
vinha, todos se empolgaram e queriam 
participar. Uma ação que vem para 
agregar”, afirmou Jéssica Campos, da 
área do Recursos Humanos da empresa 
Casa Vieira.  

O Sesc Saúde Empresa faz parte 
do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG), com foco nos funcio-
nários que possuem uma renda familiar 
de até 3 salários mínimos. As empresas 
participam disponibilizando espaço pa-
ra a realização da ação, capaz de com-
portar a equipe do Sesc e os funcioná-
rios que irão receber as avaliações. A 
proposta é atender dez empresas na 
cidade de Maceió, e três no município de 
Arapiraca no ano. Uma estratégia esti-
muladora para a promoção da saúde, se-
gundo a funcionária Ana Lúcia, opera-
dora de caixa da Casa Vieira. “Eu tive o 
privilégio de participar de outro mo-
mento desse projeto, além de hoje. Essa 
iniciativa desperta, a gente fica mais 
atenta com a nossa saúde. Na análise 
anterior que recebi, há um ano mudei 

minha rotina de vida. Melhorei meus 
hábitos com a alimentação, perdi 4 qui-
los. Venho fazendo atividades e tendo 
atenção maior com a saúde bucal. É 
muito difícil conseguir estas avaliações 
por meio do sistema público. Essa ação 
faz a diferença”.

Formado por uma equipe multi-
profissional, cada técnico leva sua con-
tribuição individual, porém, com os 
mesmos objetivos: levar a educação em 
saúde para os funcionários das empre-
sas. Durante o processo as áreas se reú-
nem para planejamentos, avaliações e 
reavaliações das atividades propostas, 
tendo o intuito de ouvir e propor suges-
tões que possam melhorar e enriquecer 
os serviços do projeto. “O Sesc Saúde 
Empresa traz algo inovador que é 
desenvolver uma estratégia para pro-
mover saúde em funcionários das em-
presas do comércio. Com o objetivo de 
sensibilizar o funcionário a desenvolver 
uma vida mais saudável e a ter uma aten-
ção maior com seu estado de saúde, po-
dendo impactar no controle de doenças 
crônicas não transmissíveis, como hi-
pertensão, diabetes, obesidade, permi-
tindo que os funcionários ganhem mais 
disposição para o trabalho”, afirmou a 
Analisa em Saúde, Marianna Gazzaneo.
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www.sescalagoas.com.br

Sesc Saúde Empresa
Realiza serviços e orientações sobre educação em saúde e propõe mudanças 

na vida de muitos comerciários

Funcionários receberam avaliações odontológicas, aplicações de flúor e Kit de saúde bocal
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O
índice das doenças crônicas 
não transmissíveis tem assu-
mido um valor crescente nos 

indicadores de morbimortalidade. 
Atualmente, representa cerca de 40% 
da população adulta brasileira, o equiva-
lente a 57,4 milhões de pessoas, possui 
pelo menos uma doença crônica não 
transmissível (DCNT), segundo dados 
inéditos da Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS).

De acordo com o levantamento 
realizado em 2014 pelo Ministério da 
Saúde em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), revela que essas enfermidades 
atingem principalmente o sexo femi-
nino (44,5%) – são 34,4 milhões de 
mulheres e 23 milhões de homens 
(33,4%) portadores de enfermidades 
crônicas. Maceió está entre as dez ca-
pitais brasileiras com o maior percen-
tual de homens e mulheres com diag-
nóstico clínico para diabetes. E a obe-
sidade também está presente entre 
18% dos homens adultos e em 21% das 
mulheres adultas da capital.

Dessa forma, as Coordenações de 
Saúde (CSAU) e a de Esporte e Recrea-
ção (CEREC) do Sesc Alagoas em par-
ceria com a Unidade Estratégia de Saú-
de da Família de Guaxuma, acreditando 
que o acesso à informação também é um 
fator de proteção, vem agindo no litoral 

norte de Maceió com ações preventivas 
por meio do Projeto Conversando Sobre 
Saúde, no qual desenvolve inúmeras ati-
vidades com mulheres a partir dos 25 
anos, identificadas com o perfil de Do-
enças e Agravos Crônicos Não Trans-
missíveis (DANT's), além de depressão e 
obesidade, no sentindo de estimular a 
reflexão acerca de saúde e à prática de 
atividade física.

O Projeto desenvolve um conjunto 
de atividades que contribui para a me-
lhoria da qualidade de vida, por meio da 
promoção de saúde e prevenção de do-
enças. “O Conversando Sobre Saúde 
surgiu em 2012, inicialmente por 
considerarmos os indicadores de saúde 
referente ao público feminino. Mulheres 
são acometidas por hipertensão, obesi-
dade, depressão e violência doméstica. 
Ao tempo em que são responsáveis pela 
família e muitas vezes mantenedoras da 
mesma. A região apresenta sérios pro-
blemas sociais. Nossa proposta é esti-
mular a reflexão sobre saúde e qualidade 
de vida”, informou a Assistente Social, 
responsável pelo projeto, Mabel de 
Araújo.

Todas as segundas-feiras, às 
8h30, na Unidade Sesc Guaxuma, 116 
mulheres participam de diversas es-
tratégias de atuação por meio de roda 
de conversa, orientações sobre saúde 
e direitos sociais, cidadania, acesso 

aos serviços e seu funcionamento, 
além de estímulos às praticas de ativi-
dades físicas. O Turismo pedagógico é 
mais uma atividade com oficinas so-
bre o meio ambiente e outros temas. 
Com o apoio da Universidade Tira-
dentes, por meio dos Cursos de Medi-
cina e Nutrição, o grupo recebe ações 
educativas.

Um projeto que possibilita as fre-
quentadoras oportunidades de encon-
tro, convivência, arte, esporte e lazer, 
contribuindo para a promoção da saú-
de de forma ampla. “Essa iniciativa 
além do que se propôs inicialmente. O 
grupo é muito receptivo e participati-
vo, além de questionadoras. As mulhe-
res do litoral norte têm peculiaridades 
de suas histórias e da história do lugar 
onde moram. Esses pontos precisam 
ser discutidos e vistos. Não se pode fa-
lar de saúde sem falar da água tratada, 
do acesso aos direitos, a solidariedade, 
educação, trabalho... Da vida. Estas 
mulheres aproveitam as possibilidades 
oferecidas transformando tudo em 
algo mais. Acredito que abrir portas da 
Unidade de Lazer e Turismo do Sesc 
para a comunidade foi uma atitude as-
sertiva e hoje o projeto é considerado 
um espaço para falar sobre saúde e vida 
em todas suas instâncias. O Sesc tem 
apoiado essa caminhada”, segundo Ma-
bel de Araújo.

Saúde é vida
Projeto Conversando Sobre Saúde do Sesc atua na promoção da melhoria da 

qualidade de vida de mulheres no litoral norte de Maceió

Mulheres do litoral norte de Maceió participando do Projeto Conversando Sobre Saúde
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Empregabilidade
Nove alunas do curso Técnico em Análises Clínicas do Senac são efetivadas, 

pela mesma empresa, após estágio profissional supervisionado

A
na Paula Amorim, Josilene Pe-
reira, Leona Moura, Crislane 
Guedes, Alvina Figueiredo, 

Mônica dos Santos, Nadieje dos San-
tos, Caroline Soares e Cínthia Barbo-
sa. O que elas têm em comum? Todas 
investiram numa formação de nível 
técnico a fim de ampliar as possi-
bilidades de empregabilidade. Uma 
aposta que deu certo! Concluintes 
do curso Técnico em Análises Clíni-
cas do Senac, todas foram efetivadas, 
no mesmo laboratório, após o está-
gio profissional supervisionado e ho-
je comemoram a satisfação em atuar 
na área de formação.

“Quando entrei no curso, me 
apaixonei pela profissão. Não imagi-
nava que tantas portas seriam aber-
tas para mim. E devo isso à formação 
completa proporcionada por essa 
escola que prepara não só para o tra-

balho, mas para a vida”, emociona-se 
Crislane Guedes, 21, que, atualmen-
te, trabalha no laboratório Hapvida 
nos setores de coleta, parasitologia e 
esterilização. Antes de concluir o 
curso técnico, Crislane trabalhava na 
barraca de frutas e verduras do pai, 
na feira livre do município de Rio 
Largo. “Não tinha ideia da transfor-
mação que a educação profissional 
poderia fazer na minha vida. Hoje sou 
completamente apaixonada pela 
área de Saúde e, em breve, pretendo 
ingressar no curso superior de En-
fermagem”, conta ela.   

Mônica dos Santos, 36, traba-
lhava como auxiliar administrativo 
numa empresa de arquitetura, mas 
não estava feliz. Ela tinha o sonho de 
trabalhar na área da Saúde e, no 
Senac, encontrou o caminho para a 
realização profissional. “Não foi fácil 

conciliar o curso com o trabalho, mas 
a recompensa foi mais rápida que es-
perava. Logo após o estágio, fui efe-
tivada e hoje trabalho no setor de co-
leta”, conta ela, ao destacar que a fi-
lha, Anamonik Santos, 18, pretende 
seguir seus passos. Estudante do 
curso de História da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), a jovem ini-
ciou, recentemente, o curso Técnico 
em Enfermagem no Senac. “A paixão 
pela área de Saúde parece estar no 
sangue. A princípio, ela vai conciliar 
os dois cursos. Mas sei que o coração 
dela pulsa mais forte pelo curso téc-
nico”, comemora Mônica.

As biomédicas responsáveis pe-
la gestão do laboratório Hapvida, Ro-
sângela Torres e Aline Tenório, expli-
cam o que motivou a contratação. 
“Durante o estágio, elas demonstra-
ram, além do bom conhecimento 

Mônica e Crislane com as gestoras do Laboratório Hapvida: formação de nível técnico abriu as portas para o mercado



técnico, a organização e a vontade de 
aprender sempre mais”, explica Ali-
ne. “A formação de nível técnico é 
uma exigência nossa e, quando re-
cebemos profissionais formados no 
Senac, temos a certeza de que esta-
mos contratando profissionais quali-
ficados e atualizados sobre as novas 
exigências do mercado de trabalho”, 
complementa Rosângela.         

Responsável pela supervisão de 
estágio do curso Técnico em Análi-
ses Clínicas e instrutora do Senac, a 
biomédica Juliana Cavalcante conta 
que o grande diferencial do aluno 
Senac “é que as aulas são preparadas 
dentro de um modelo pedagógico 
atual e de grande interação, focado 
na parte prática sem esquecer a base 
téorica necessária a cada disciplina”. 
Segundo ela, a crescente competiti-
vidade do mercado de trabalho eleva 
os níveis de exigência com relação às 
técnicas de atualização e aperfeiçoa-
mento dos profissionais. “Escolhe-
mos um ramo da área da Saúde que 
muda a cada dia e, por isso, exige de-
dicação e compromisso. No momen-
to do estágio, os alunos colocam em 
prática o que aprenderam durante o 

curso e revelam o diferencial de uma 
formação pautada na excelência”, 
comemora a instrutora, sem escon-
der a satisfação de contribuir para a 
realização de sonhos.

BANCO DE OPORTUNIDADES
Outros três alunos do Senac, des-

sa vez do curso de Recepcionista, tam-
bém foram contratados pelo Labora-
tório Hapvida e, atualmente, são res-
ponsáveis pelo atendimento aos paci-
entes e encaminhamento para o setor 
de coleta, recebimento e identificação 
de materiais biológicos para análise. 
“Há aproximadamente dois anos re-
cebemos os alunos do Senac para es-
tágio. Tem sido uma ótima ex-periên-
cia”, conta Rosângela Torres. “Agradeço 
a parceria do Hapvida em receber nos-
sos alunos e a confiança em nosso tra-
balho ao contratá-los”, retribui a ins-
trutora Juliana Cavalcante.

A preferência por profissionais 
capacitados é uma realidade para a 
maioria das empresas, seja pela re-
dução de custos, seja pela otimiza-
ção de processos. A fim de facilitar a 
busca por esses profissionais e, des-
sa forma, promover o ingresso dos 

alunos no mercado de trabalho, o 
Senac oferece o Banco de Oportuni-
dades (BOP), que realiza, gratuita-
mente, o encaminhamento dos pro-
fissionais qualificados na instituição 
para o mercado formal, de acordo 
com as exigências e a necessidade 
dos empregadores, agregando a 
qualidade da formação Senac aos 
serviços prestados pelo empresaria-
do local. 

“Trabalhamos como uma agên-
cia de empregos para nossos alunos, 
auxiliando-os no processo de inser-
ção ou reposicionamento no merca-
do de trabalho. E para as empresas, 
encaminhamos os candidatos sele-
cionados dentro do perfil desejado, o 
que facilita o processo de recruta-
mento”, explica Alice Oliveira, da 
equipe BOP do Senac Alagoas.   

As empresas que necessitam de 
profissionais qualificados e os ex-alunos 
do Senac Alagoas que desejam cadastrar 
o currículo podem entrar em contato 
com o BOP por meio do endereço ele-
trônico bop.maceio@al.senac.br ou 
bop.regionalarapiraca@al.senac.br. 
Mais informações: (82) 2122.7856 e 
al.senac.br.
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Alice Oliveira, do BOP, orienta ex-aluno Senac para entrevista de emprego
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Sonhos e realizações
Senac Alagoas promove formatura do curso Técnico em Massoterapia. Evento 

foi realizado no auditório da Unidade Poço

H oje está sendo comemorado 
um objetivo que foi alcança-
do. Hoje, o Senac está ates-

tando para o Brasil inteiro que os dez 
formandos aqui presentes estão pron-
tos para o mercado de trabalho. Hoje, 
parabenizamos os nossos alunos, e de-
sejamos muito sucesso, comprometi-
mento, responsabilidade e dedicação 
nessa nova jornada que se inicia”.

Essa foi a mensagem que Sandro 
Diniz, assessor de Educação Profissio-
nal do Senac Alagoas, passou para os 
dez formandos do curso Técnico em 
Massoterapia, na noite de colação de 
grau da turma chamada “Mãos Talen-
tosas”. O evento, realizado na última 
terça-feira (18.4), foi realizado no audi-
tório da Unidade Poço, e contou com a 
presença dos amigos e familiares dos 
alunos.

Para Munike Israel, coordenado-
ra da área de Saúde do Senac Alagoas, 
“o dia de hoje é refletido como gratidão 
para a nossa instituição, que teve a o-
portunidade de contribuir com a for-
mação profissional desses jovens e que 
hoje cumpre com sua missão de qua-
lificar para o mercado”. 

Em seu discurso de oradora, Ke-

lline Mendonça emocionou a todos ao 
falar um pouco sobre cada colega de 
classe e relembrar os desafios e as ale-
grias vividas durante o curso. “Estou 
sentindo a sensação de dever cumpri-
do, por tudo que passamos, por todos 
os sacrifícios que fizemos, hoje temos 
nossa recompensa”, comentou Kelline.

Emocionada e com orgulho, Ma-
ria Edirlene Mendonça, mãe da ora-
dora, contou um pouco sobre os mo-
mentos compartilhados com a filha. 
“Não foi fácil, ela teve que ultrapassar 
vários obstáculos, mas conseguiu su-
perar todos com a determinação que 
tem desde pequena. Para mim, é uma 
felicidade sem tamanho vê-la ven-
cendo mais uma etapa da vida”, falou 
Edirlene.

José Rosalvo, formando da turma, 
também comentou um pouco sobre 
sua trajetória e sobre o significado do 
curso na sua carreira. “Tive vários mo-
mentos de aprendizado, tanto técni-
cos, como comportamentais. E foi gra-
ças ao estágio proporcionado pelo 
Senac que descobri a minha paixão por 
essa profissão. Agora que tenho o tí-
tulo, já estou me organizando para tra-
balhar como autônomo na área que 

amo”, disse José.
Homenageada pelos formandos 

junto com o instrutor Renan Lauren-
tino e escolhida como madrinha da 
turma, a instrutora do Senac Alagoas, 
Rosimeire Aprígio, também se emocio-
nou ao falar dos pupilos. “Sempre digo 
a eles: para passar pelo caminho do 
sucesso, é preciso passar pelo caminho 
das pedras. Para alguns, esse caminho é 
mais doloroso, mas com perseverança 
e dedicação é possível chegar lá”, con-
cluiu Rosimeire.

A noite foi dos dez formandos que compartilharam a solenidade com a família e com os amigos

MATRÍCULAS ABERTAS - E o Senac 
está com matrículas abertas para 
cursos de Beleza, Estética e Saúde. 
Com instrutores capacitados pela 
Academia Pivot Point, Studio Beto 
França e laboratórios estruturados 
com tecnologia de ponta, a Institui-
ção apresenta um vasto portfólio de 
cursos, possibilitando a construção 
de carreira na área. Para mais infor-
mações, acesse: www.al.senac.br ou 
entre em contato por meio do núme-
ro (82) 2122.7858.

“
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D
esafios, liderança, empodera-
mento, perspectivas, o papel 
da mulher e as experiências do 

cotidiano foram alguns dos temas em 
destaque no fórum “Mulheres que Ins-
piram”, evento realizado na manhã da 
última quinta-feira (30.3), no Maceió 
Shopping, que reuniu mulheres alagoa-
nas de renome para um bate-papo sobre 
o universo feminino. A pedagoga espe-
cialista em Educação e Trabalho e em 
Gestão Educacional, Telma Ribeiro, Di-
retora Regional do Senac Alagoas, foi 
uma das convidadas e dividiu com o pú-
blico um pouco de sua trajetória profis-
sional até assumir a direção regional do 
Senac, além da paixão pelos animais e 
sua visão de mundo. 

“Com sensibilidade, a mulher tem 
feito a diferença e alcançado seus obje-
tivos. Acima de tudo, é preciso respeitar 
os valores individuais. Dessa forma, 
contribuímos para a construção de uma 
sociedade mais justa”, destacou Telma, 
ao dividir o espaço com a Assessora Es-
pecial de Políticas Sociais da Prefeitura 
de Maceió, Adriana Toledo, com a Ges-

tora Administrativa da Agremiação 
Sportiva Arapiraquense – ASA, Polly-
anna Fonseca, com a bailarina e profes-
sora Isabelle Rocha, e com a jornalista 
Gilka Mafra. O bate-papo foi mediado 
pelas idealizadoras do evento, Danielle 
Brandão e Jennifer Lins, presidente e vi-
ce-presidente da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos (ABRH AL).

O fórum também contou com a 
apresentação de um trecho do espetá-
culo de dança “Sapatos Vermelhos”, de 
Isabelle Rocha, inspirado no livro “Mu-
lheres que correm com os lobos”, de Cla-
rissa Pinkola Estés, que propõe uma re-
flexão sobre as consequências da cultu-
ra machista na educação das mulheres. 
“Precisamos romper esses padrões para 
que ainda mais mulheres alcancem seus 
objetivos e tornem-se fonte de inspira-
ção”, destacou Isabelle. “Fomos educa-
das para se preocupar com o universo 
masculino. Por isso, reforço que faltam 
mulheres na política. O poder de decisão 
não pode ficar apenas nas mãos dos ho-
mens”, complementou Adriana Toledo. 

Durante a conversa, que durou, a-

proximadamente, duas horas, a gesto-
ra Pollyanna Fonseca e a jornalista Gilka 
Mafra destacaram alguns diferenciais da 
mulher. “Conseguimos promover a co-
nexão entre universos distintos”, co-
mentou Pollyanna, ao se referir aos pa-
péis de mãe, esposa e profissional de-
sempenhados pelas mulheres. “Conse-
guimos fazer dez coisas ao mesmo tem-
po e fazê-las bem feito”, complementou 
Gilka. 

Em meio a uma plateia atenta e 
participativa, estava a psicóloga e em-
presária Ana Regina Tenório, que para-
benizou a iniciativa e falou sobre a im-
portância de promover eventos como 
esses. “Como a Telma falou, se cada um 
fizer sua parte e, juntos, fortalecermos 
essa reflexão, cada vez menos mulheres 
vão achar normal serem agredidas, hu-
milhadas e submissas às ordens e ao 
sistema imposto por homens e outras 
mulheres que não respeitam os valores 
individuais”, disse Ana. “A mudança pre-
cisa ser de posicionamento”, finalizou 
Jennifer, ao agradecer a presença do 
público.

Universo feminino
Diretora do Senac participa de fórum Mulheres que Inspiram. Evento promoveu 

uma troca de experiências entre mulheres de renome em Alagoas

Especialista em Educação e Trabalho, Telma Ribeiro dividiu com o público um pouco de sua trajetória profissional
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Sindicatos empresariais constituíram-se tendo 

como base a necessidade de liderar a organização de 

determinadas atividades econômicas para conquis-

tas de objetivos em comum. Analisando a definição 

de liderança como a capacidade de influenciar indi-

víduos de forma entusiástica a fim de conquistar 

propósitos, as entidades sindicais necessitam ter 

grandes líderes transformadores à sua frente para 

desenvolver a cultura associativa.

Em algumas regiões do país, a cultura do asso-

ciativismo ainda é um grande desafio a ser superado, 

considerando que a classe empresarial ainda não se 

sente atraída pela geração de ideias defendidas pelas 

entidades.

Mas como mudar esse cenário? Sem dúvida, o 

aumento da representatividade e a geração de bene-

fícios ofertados aos empresários atrelados à adoção 

de um modelo de gestão de excelência surgem como 

o grande diferencial competitivo das entidades sin-

dicais na busca por resultados mais relevantes. Esta 

dinâmica torna-se possível somente quando há o en-

tendimento das necessidades dos empresários re-

presentados.

E como gerenciar tantas informações aleató-

rias? Dentro dessa ótica, a resposta é relativamente 

simples: adotar práticas de gestão empresarial com 

foco em resultados. A implementação do modelo de 

gestão inicia na identificação das necessidades das 

partes interessadas, por exemplo, com a ampliação 

do diálogo entre as categorias representadas pelos 

sindicatos. A partir dessa atitude, permite-se criar 

estratégias adequadas para o desenvolvimento de 

serviços e benefícios que atendam aos ensejos des-

ses potenciais clientes, além de permitir o gerencia-

mento das ações de defesa dos interesses da classe 

perante os órgãos governamentais e, consequente-

mente, desenvolver a competitividade das empresas 

representadas, fortalecendo toda cadeia produtiva.

Diante dessa tendência, a Fecomércio, por meio 

da implementação do Sistema de Excelência em Ges-

tão Sindical (SEGS), vem trabalhando aspectos da 

gestão da qualidade em seus sindicatos. Com isso, os 

resultados de fortalecimento das categorias repre-

sentadas vêm atingindo melhoras significativas. Cer-

tamente tem-se muito a aprimorar, pois a excelência 

é um patamar que deve ser sempre almejado pelas 

organizações, mas a implantação da cultura de ges-

tão empresarial é cada vez mais constante e impres-

cindível para geração de valor aos empresários do 

comércio.
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A implantação da cultura de gestão empresarial é cada 

vez mais constante e imprescindível para geração de 

valor aos empresários do comércio.
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