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E
m Alagoas, o mês de junho é mar-

cante para o comércio. Primeiro, 

porque as festas juninas movi-

mentam não apenas o setor de serviços, 

mas a cadeia do comércio como um todo, 

desde o segmento de vestuário ao varejo 

de bebidas, sem falar nas comidas típicas 

tão características, que acabam gerando 

um nicho de mercado para os interessados 

em obter uma renda extra.

Segundo, porque é o mês no qual se 

celebra o Dia do Comerciário. Não po-

demos nos esquecer a força destes pro-

fissionais na construção da economia e no 

desenvolvimento das empresas. São eles 

que dão as boas-vindas aos consumidores 

e atuam como ponte entre os interesses 

destes e os gestores das empresas, muitas 

vezes sinalizando as demandas de merca-

do e, assim, contribuindo para a dinâmica 

administrativa.

Além desses dois motivos, há mais 

um para se comemorar. O Sesc Arapiraca 

inaugurou os equipamentos culturais: 

Teatro Hermeto Pascoal, Galeria de Arte e 

do palco do Espaço Recreativo, Esportivo 

e Cultural. Com isso, a segunda maior ci-

dade alagoana passa a contar com seu pri-

meiro teatro; um estímulo à produção ar-

tística que certamente contribuirá para 

desenvolvimento socioeconômico e cul-

tural do munícipio. 

Será, sem dúvida, um espaço que irá 

receber projetos e ideias que, por meio da 

cultura, possam transformar a vida das 

pessoas. E podemos dizer que a inaugu-

ração aconteceu com 'chave de ouro': o 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Um mês para celebrar

renomado instrumentista e compositor 

Hermeto Pascoal, que dá nome ao espaço, 

prestigiou o evento e foi homenageado 

numa noite que ficará marcada no meio 

cultural arapiraquense.
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Entrevista

A
pesar de a convivência familiar 
o ter conduzido à profissão de 
representante comercial e ao 

sindicalismo patronal, o empresário, 
presidente do Sindicato dos Repre-
sentantes Comerciais no Estado de 
Alagoas (Sirecom AL) e vice-presiden-
te da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Ala-
goas (Fecomércio AL), Arthur Guillou, 
é um representante nato, defendendo 
os interesses da categoria e buscando 
ofertar uma infraestrutura que con-
tribua para o bom desempenho dos 
profissionais. Em sua visão, uma das 
maiores dificuldades da categoria, em 
Alagoas, é a concentração de renda e a 
tributação agressiva. Conheça um 
pouco mais de seus pensamentos 
nessa entrevista.

Folha Fecomércio - O senhor é 
representante comercial há décadas e 
está na segunda gestão à frente do Si-
recom AL. O que o fez escolher atuar 
nessa área?

Arthur Guillou - Na verdade, a em-
presa que gerencio hoje é familiar e 
teve origem com meu avô. Então foi 
por pura simbiose, pois eu convivia 
com aquilo. Apesar de ter feito curso 
superior em Engenharia Mecânica, 
quando terminei a faculdade ele esta-
va com idade avançada e havia a ne-
cessidade de substituí-lo. E, na época, 
era um negócio muito bom. Assim, 
usei o conhecimento de minha forma-
ção em Engenharia Mecânica na área 
de representação.

Folha Fecomércio - Nesse caminho, 
o senhor se identificou com a área?

Arthur Guillou - Sem dúvida. Come-
cei a pender para empresas que ti-
nham mais a ver com minha forma-
ção, trabalhando com produtos como 
conexões de ferro, moto bombas, 
equipamentos à combustão e outros 
itens.

Folha Fecomércio - E como chegou à 
área sindical?

Arthur Guillou - Também pela influ-
ência familiar. Meu avô tinha muito 
convívio com o senhor Paiva [José Pi-
mentel de Paiva, diretor do Sirecom 
AL que faleceu, em 2015, aos 93 anos] e 
era delegado do Sindicato com regis-
tro no Conselho, mas como era portu-
guês, não podia assumir a presidência 
da entidade. Foi por meio do relacio-
namento dos dois que comecei a 
conviver com o sindicato.

Folha Fecomércio - Quais as prin-
cipais dificuldades enfrentadas pelos 
representantes em Alagoas?

Arthur Guillou – Você tem que partir 
do fato que o representante é um em-
presário assim como o comerciante e 
o industrial. A diferença é que o re-
presentante presta um serviço, sendo 
o elo entre os dois; e todos trabalham 
em cadeia. As dificuldades maiores 
continuam sendo a concentração de 
renda e o baixo poder aquisitivo da 
população, além da política agressiva 
do Estado e dos municípios com rela-

ção à tributação.

Folha Fecomércio - O que o Sirecom 
tem feito para auxiliar esses profis-
sionais nesta dificuldade?

Arthur Guillou - Como instituição, a 
gente procurou disponibilizar asses-
soria contábil e jurídica, além de ofe-
recer treinamentos e oficinas de ne-
gócios. Isso é o que acho fundamental 
e de responsabilidade da instituição 
para a formação do profissional.

Folha Fecomércio - Segundo sua ex-
periência, o que aconselharia para o 
representante que deseja aumentar o 
número de clientes ativos e o de em-
presas representadas?

Arthur Guillou - Não tem mágica: é 
estudar e tentar se aperfeiçoar. O re-
presentante tem uma empresa, CNPJ. 
Como tal, paga os mesmos tributos, 
tem a mesma obrigação, além de ser 
um vendedor e, para isso, tem que co-
nhecer produto e investir em cursos 
de relacionamento para saber como 

Estímulo
Acreditando que o conhecimento faz a diferença para o representante comercial, a 

atual gestão do Sirecom AL investe em convênios e parcerias

O Sirecom firmou parcerias que oferecem vantagens para os associados 
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chegar ao cliente e como argumentar. 
Ele tem que ser gestor da sua empresa 
e, ao mesmo tempo, um profissional 
que leve conhecimento ao seu cliente, 
dê treinamento, auxilie no ponto de 
venda e o ajude na venda. O represen-
tante não vende o produto ao seu cli-
ente, mas ao consumidor de seu cli-
ente que vai precisar desse produto. 
Isso envolve relacionamento, marke-
ting e gestão.

Folha Fecomércio - Hoje, existem 
ferramentas que podem auxiliar o tra-
balho do representante. Mesmo as-
sim, seria correto dizer que as visitas 
pessoais e telefonemas ainda são de-
cisivos nas vendas?  

Arthur Guillou - O relacionamento é 
que faz a diferença. Você pode ter tu-
do, mas independentemente da ferra-
menta, o olho a olho não deve deixar 
de existir. O fechamento de uma ven-
da é apenas consequência.

Folha Fecomércio - Como seria o 
perfil do profissional considerado 
ideal para ingressar na representação 
comercial? Qual característica não 
pode faltar?

Arthur Guillou – Saber interagir e 
gostar do que faz; isso serve para 
qualquer área, porque quando se gos-
ta do que se faz, a satisfação faz pros-
perar e o ganho é consequência. 
Acrescento ao representante a since-
ridade, honestidade e, o principal, co-
nhecimento do mercado e do produ-
to. Com esses atributos, consegue-se 
criar uma relação de confiança extre-
mamente duradoura. Não esqueça-
mos que o profissional de vendas tem 
que ser perseverante, ter coragem e 
ser um sonhador, mas não existe re-
ceita pronta.

Folha Fecomércio - Quais os princi-
pais avanços que o senhor aponta co-
mo conquistas nos quase oito anos na 
presidência da entidade?

Arthur Guillou - Acho que não avan-

çamos o que poderíamos avançar por 
falta de adesão da categoria. Deixe-
me explicar o porquê de dizer isso: a 
instituição em si não é nada se não 
participar de um Sistema, como parti-
cipa, que é o Sistema Fecomércio. Nós 
não somos sindicalistas profissionais. 
Tudo o que fizemos e conquistamos 
aconteceu porque houve a adesão e os 
nossos colaboradores compraram a 
ideia. O presidente e a diretoria sozi-
nhos não fazem muito se os colabora-
dores e os associados não estiverem 
engajados. Não o fiz como presidente, 
mas como representante. Eu me 
questionei enquanto representante o 
que gostaria que fosse feito para mim. 
Por isso digo que os avanços não são 
da entidade, mas da categoria.

Folha Fecomércio - Quais serviços o 
Sirecom AL oferece a seus associa-
dos? 

Arthur Guillou - O representante de-
ve interagir com o sindicato e ter nele 
um ponto de apoio. Não pagar a con-
tribuição só por obrigação, mas por-
que vê nas ações do sindicato o retor-
no dela. Os sindicatos filiados à Fe-
comércio contam com o apoio incon-
dicional do Sesc e do Senac. Esses 
serviços são disponibilizados aos nos-
sos associados. Paralelamente, reali-
zamos cursos; convênios na área de 
educação, tanto para graduação co-
mo MBA, e com os planos de saúde 
Unimed e Bradesco; parcerias com a 
Peugeot e com a GM; e iremos ofere-
cer, em parceria com a Fecomércio, a 
certificação digital. Temos, ainda, um 
espaço à disposição do representante 
com acesso a rede wi-fi no sindicato.

Folha Fecomércio - O país passa por 
um momento delicado na economia e 
na política. Como o representante de-
ve se posicionar num cenário de in-
certezas?

Arthur Guillou - Passei pelos planos 
Sarney, Bresser, Collor... passei por 
todos os planos econômicos que dei-

xaram o Brasil perto da bancarrota. 
Cheguei à conclusão de que o merca-
do brasileiro é uma roda gigante. Se o 
empresário, e me considero como tal, 
pensar num momento de baixa que 
vai acabar, ele está fadado ao fracasso. 
Então, se está ruim, vamos trabalhar, 
pois política é para político. Claro que 
podemos nos envolver, mas sem es-
quecer que nosso negócio é comprar 
e vender com o objetivo de crescer. 
Podemos fazer nossa parte tentando 
formar opiniões, mas não misturar o 
negócio com a política. O empresário 
não pode baixar a cabeça por conta de 
incertezas políticas. Ele tem que ad-
ministrar, pois na crise é que surgem 
as oportunidades. Para crescer tem 
que ter arrojo, coragem e produto pa-
ra comercializar.

Presidente do Sirecom AL

Vice-presidente Fecomércio AL

Arthur Guillou



D
ebatendo temas de interesse 
da gestão sindical, lideranças 
da Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL) e de seus sin-
dicais filiados participaram, entre os 
dias 24 e 26 de maio, do 33º Congresso 
Nacional de Sindicatos Empresariais 
(CNSE), em João Pessoa (PB). 

A delegação foi formada pelos 
presidentes do Sindilojas Arapiraca, 
Wilton Malta; Sindilojas Palmeira dos 
Índios, Gilton Lima; Sindilojas União dos 
Palmares, Adeildo Sotero; Sindilojas Pe-
nedo, Ana Luíza Freire; Sincadeal, Val-
domiro Feitosa; Sirecom AL, Arthur 
Guillou; da Junta Provisória do Sinco-
farma, José Carlos Medeiros; e do Se-
covi, Nilo Zampieri, bem como por diri-
gentes, executivos e assessores das en-
tidades.

Os participantes alagoanos acom-
panharam a programação técnica com-
posta por palestras, exposições, work-
shops e apresentações de práticas bem 
sucedidas de sindicatos em todo o Brasil. 
Para os gestores, o encontro anual de 
sindicatos empresariais é importante 
por debater temas relevantes e de in-
teresse, a exemplo do fim da obrigato-
riedade da contribuição sindical, ampla-
mente debatida no evento, assim como a 
situação política do Brasil e seus efeitos 
na economia e nas empresas.

O presidente da Fecomércio AL e 
do Sindilojas Arapiraca, Wilton Malta, foi 
um dos coordenadores do painel “A im-
portância da fidelização dos associados 
no fortalecimento dos sindicatos”, tendo 
como debatedores Diogo Chamun (RS), 
Paulo Kruse (RS) e José Carlos Palma 
Ribeiro (GO). As lideranças disseram es-
tar preocupadas com o futuro das en-
tidades caso haja, de fato, o fim da obri-
gatoriedade da contribuição. Embora 
sejam a favor da reforma sindical, ar-
gumentaram que é preciso encontrar 
um ponto de equilíbrio para que haja 
tempo de reestruturarem suas ativi-
dades. E foram enfáticas: a defesa dos 
representados sempre será a missão, 
embora os tempos modernos estejam 
conduzindo os sindicatos a atuarem no 
mercado.

WILTON MALTA - Presidente da Fecomércio 

e do Sindilojas Arapiraca

O temário perfeito para o momento atual. A 
palestra do professor José Pastore, que mos-
trou a todos nós as mudanças que estão por 
vir com a Reforma Trabalhista, foi simples-
mente esclarecedora. Já a palestra “Ética, 
Política e Empresas", do Cientista Político 
Demétrius Magnoli, disse-nos o quão dis-
tante estamos do país que queremos para 
viver e, mesmo assim, como empresários, 
acreditamos e nos mostramos confiantes 
em um futuro melhor.

JOSÉ CARLOS MEDEIROS - Presidente da 

Junta Governativa do Sincofarma Alagoas

O 33º CNSE nos trouxe um vasto conheci-
mento sobre administração e gestão sindi-
cal para que possamos aplicá-los e aprimo-
rá-los no nosso dia a dia, a exemplo do Sin-
dilojas Gravataí (RS), com sua experiência 
em autossustentação, e Do Sindilojas Goiâ-
nia (GO), com o Projeto 21, agregando verea-
dores no apoio aos planos e projetos com fo-
co nos empresários. Houve também a fala do 
jurista José Pastore, defendendo a Reforma 
Trabalhista como solução imediata para re-
dução do desemprego e para o crescimento 
da economia e a participação do presidente 
da Fecomércio AL, Wilton Malta, coorde-
nando com brilhantismo uma jornada de 
debates entre líderes da categoria. Com cer-
teza traremos para nossa labuta diária 
ideias positivas para fazermos sempre um 

sindicalismo de responsabilidade e de resul-
tados para nossos associados.

GILTON LIMA - Vice-Presidente da Fecomér-

cio e presidente do Sindilojas Palmeira dos 

Índios

As palestras foram proveitosas, inclusive a 
fala do governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho. Conduzindo de maneira técnica, 
falou sobre a gestão do Estado e se demons-
trou muito preparado e preciso. Ao circular 
por João Pessoa, pude confirmar o que ele fa-
lou. Também tive a honra de acompanhar de 
perto a homenagem conferida ao presidente 
da CNC, Antonio Oliveira Santos, na soleni-
dade de abertura. A programação trouxe ca-
ses interessantes e discutiu assuntos como o 
Segs e contribuição sindical, temas de nosso 
cotidiano.

ADEILDO SOTERO - Presidente do Sindilojas 

União dos Palmares

Considero importante porque a partir da 
visão do presidente [da Fecomércio], que in-
vestiu para levar os presidentes sindicais 
com o objetivo de adequar conhecimento 
para melhorar a atuação sindical. Os cases 
de algumas entidades, embora não pode se 
comparar os sindicatos do Sul com os de 
Alagoas, pois a economia é outra, agregam 
conhecimento, os quais podem ser desenvol-
vidos e multiplicados dentro de nossa reali-
dade, contribuindo para a autossustentabi-
lidade das entidades.
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Congresso Empresarial

www.fecomercio-al.com.br

Delegação alagoana participou de programação técnica que debateu pontos 

como fonte de custeio dos sindicatos e o contexto político do Brasil

PONTO DE VISTA
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O
desafio de diversificar a pau-
ta de importação e exporta-
ção de Alagoas reuniu repre-

sentantes do setor produtivo em uma 
ação encabeçada pela Fecomércio AL, 
no dia 19, na sede da entidade. Para 
iniciar os trabalhos, a Federação re-
cebeu o membro da Câmara Brasileira 
de Comércio Exterior (CBCex/CNC) e 
coordenador da Câmara de Relações 
Internacionais da Fecomércio PR, Rui 
Lemes. 

Para o assessor econômico da 
Fecomércio, Felippe Rocha, a Câmara 
é importante porque abre novos mer-
cados para um setor que ainda é vol-
tado para o mercado interno e que, 
em meio à recessão, pode buscar re-
ceita vendendo para o exterior. “Com 
o câmbio bastante favorável, a expor-
tação de diversos segmentos do co-
mércio torna-se competitiva frente 
ao mercado internacional podendo se 
favorecer com receitas em dólar e ca-
pitalizar-se mantendo postos de tra-
balho e criando até novos”, explicou. 

Atualmente, o cenário da balan-
ça comercial alagoana é composto 
por 80% de açúcar e derivados. Os 
outros 20% são de diversos produtos 
industrializados como a cadeia do 
plástico, móveis, sorvetes e polpas, 
coco, cimento. De acordo com Fe-

lippe, pode ser uma oportunidade de 
o setor do comércio começar a mar-
car presença na balança comercial 
alagoana. Os bens duráveis são bons 
produtos e competitivos, assim como 
os alimentos e serviços financeiros 
podem ser um dos segmentos que 
consiga ser competitivos no mercado 
internacional. 

A assessora técnica da Fecomér-
cio, Izabel Vasconcelos, destacou que 
o comércio exterior é, cada vez mais, 
importante em um cenário de econo-
mia globalizada. Mesmo em tempos 
de crise, o mercado brasileiro de im-
portações e exportações continua em 
alta. Pequenas e médias empresas es-
tão ligadas neste segmento e diversas 
pessoas estão apostando nas transa-
ções comerciais internacionais para 
garantirem sua competitividade no 
mercado. “Uma das nossas estraté-
gias para ampliar a competitividade 
do empresário alagoano, sobretudo o 
empresário do comércio varejista e 
atacadista, é buscar incluir o mercado 
externo como uma nova perspectiva 
para atrair novos fornecedores e 
captar mais clientes”, afirmou.

Recentemente, a Fecomércio 
apresentou requerimento à Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) para par-

ticipar da CBCex. A confirmação de 
que a entidade tinha sido aceita foi 
dada por Rui Lemos, no encontro em 
Maceió. “A Câmara Brasileira de Co-
mércio Exterior foi lançada há dois 
anos e tem como base informe das 
instituições. Leva para a CNC esses 
assuntos que norteiam, de uma certa 
forma negativa, o processo de impor-
tação e exportação. Com isso, levando 
essas sugestões que federações fa-
zem, fica mais fácil para a confede-
ração, que tem abertura federal, ten-
tar resolver os problemas”, explicou.

Lemes apresentou a experiência 
do Paraná e contribuiu para o planeja-
mento das futuras ações que serão 
iniciadas pela Fecomércio junto com a 
Fiea, possivelmente, ainda este ano. 
“Fiquei feliz porque a gente acabou 
acendendo uma chama. Essa parceria 
que a gente pode fazer com a indús-
tria, o comércio, a agricultura e o Go-
verno, tudo isso junto traz uma força 
enorme para o Estado e para o País. E 
tudo isso começa com a vontade de 
fazer”, complementou.

Entre os participantes estavam 
Coagro, Sebrae, Fiea, ABIH, Comafer. 
Rui destacou a necessidade de par-
cerias com os empresários, entidades 
de classe, governo estadual, prefeitu-
ra, entre outros.

Internacionalização

Grupo Técnico de Trabalho de Meio Ambiente se reuniu em Brasília, no dia 5 de maio

Importação e exportação de Alagoas é pauta de reunião na Fecomércio. Entidade 

integra a Câmara Brasileira de Comércio Exterior, da CNC
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P
ara comemorar o São João e o 
Dia do Comérciário, o Sindica-
to do Comércio Varejista de 

Palmeira dos Índios (Sindilojas Palmei-
ra), em parceria com a Fecomércio, o 
Sesc, o Mirach Studio e a Prefeitura 
Municipal de Palmeira dos Índios, reali-
zou a Noite dos Comerciários, no dia 24 
de junho, na praça do skate.

As bandas Geração Nordestina, 
Orleane Plácido e Danielzinho (Apro-
vados do Forró) se apresentaram no 
palco principal, enquanto Cicinho e 
Edna animavam no palhoção. A festa 
contou com sorteio de brindes. A dona 
de casa Nêdja Alves foi a ganhadora da 
cesta de produtos de beleza doada pela 
Casa do Cabelereiro, empresa parceira 
do sindicato. Já Maria de Barros foi 
contemplada com um balaio junino. 
“Sei que a festa é dedicada aos comer-
ciários, mas, mesmo não sendo uma, 
tenho familiares que são e entendo a 
importância da classe aqui na cidade. 

Faço questão de comprar e gastar meu 
dinheiro aqui”, disse Maria.

O presidente do Sindilojas, Gilton 
Lima, disse estar feliz com a celebra-
ção, que engajou empresários e co-
merciários. Ele agradeceu as parcerias 
que tornaram a realização da festa pos-
sível. “Agradeço também a todas as 
bandas e, principalmente, à população 
que esteve presente. Mais do que o Dia 
do Comerciário, estamos comemoran-
do o São João com todos”, ressaltou. 

QUARTETO DE PÍFANO
Nos dias 12 e 23 de junho, com o 

objetivo de alegrar clientes, comerciá-
rios e empresários durante o período 
junino, o Sindilojas Palmeira dos Índios 
levou o grupo musical Quarteto de Pí-
fano para as lojas da cidade. A iniciativa 
foi bem recebida pelos empresários, 
que ornamentaram os estabelecimen-
tos e ofereceram comidas típicas para 
os clientes.

No ritmo do forró
Com parcerias, Sindilojas Palmeira dos Índios 

realiza o São João do Comérciário

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

ASSENTO – Durante a primeira reu-
nião do ano do Conselho Municipal 
de Turismo de Maceió, no dia 21, a 
Fecomércio tomou assento, tendo 
como titular a assessora legislativa, 
Cláudia Pessôa, e o multiplicador do 
Segs, Vagner Cavalcanti. Composto 
por 20 membros titulares, o Con-
selho existe desde 1996 e é um órgão 
que trata das políticas públicas para 
o turismo em Maceió.

COMERCIÁRIO - O Sistema Feco-
mércio, Sesc, Senac e Instituto Fe-
comércio, em parceria com a Aliança 
Comercial, realizaram, no dia 22, 
uma ação social em prol do Dia do 
Comerciário. A Fecomércio levou 
orientações sobre certificação digi-
tal e serviços do Instituto Fecomér-
cio (pesquisas e consultorias), en-
quanto o Senac atendeu com o servi-
ço de corte de cabelo para homens e 
mulheres e, o Sesc, realizarou ações 
recreativas e de orientações à saúde. 
Todas as ações foram gratuitas.

CÂMARA - O vice-presidente da Fe-
comércio, José de Sousa Vieira, par-
ticipou no dia 9, na sede da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 
Brasília, da reunião da Câmara Bra-
sileira do Comércio de Gêneros Ali-
mentícios. No encontro, empresá-
rios e executivos do comércio de ali-
mentos de todo o País debateram a 
situação do setor. Comemoração contou com sorteio de brindes doados por parceiros
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E
m reunião no dia 19 de junho, o 
presidente do Sindicato do Co-
mércio Atacadista e Distribui-

dor do Estado de Alagoas (Sincadeal), 
Valdomiro Feitosa, ouviu do secretário 
de Estado da Fazenda, George Santoro, 
que o Governo de Alagoas irá editar um 
normativo visando revogar o Decreto 
52.214/17.

Assim que a nova redação for pu-
blicada, os impostos recolhidos voltam a 
ser cobrados considerando-se as espe-
cificidades dos medicamentos. “Com o 
decreto, os impostos recolhidos passa-
ram a ser os mesmos para os “Genéricos 
e Similares” e de “Referência”, gerando 
um aumento exorbitante dos medica-
mentos nas farmácias e, também, nos 
hospitais públicos”, avalia Valdomiro.

O presidente do Sincadeal explica 
que o órgão Fazendário adotou equivo-
cadamente, para fins de definição das 
bases de cálculo, os conceitos de medi-
camentos “Genéricos e Similares” e de 
“Referência”, ocasionando uma insegu-
rança na apuração da obrigação princi-
pal devida pelos contribuintes. E defen-
de que, caso continuasse em vigor, o 
normativo afetaria muito mais do que o 
preço final ao consumidor. “Poderia ge-
rar a desistência das empresas em per-
manecerem no nosso Estado, tendo em 
vista que em Pernambuco e em Sergipe 
a lei é bem mais branda. Por isso, apre-
sentamos uma proposta equiparando o 
setor aos estados vizinhos e com am-
pliação na arrecadação”, argumenta.

Desde que o decreto entrou em 
vigor, em abril passado, a entidade mo-

bilizou o setor e orientou às empresas 
atacadistas e distribuidoras de medi-
camentos associadas ao sindicato a re-
colherem os impostos com base no 
cálculo anterior. Agora, com as nego-
ciações com o governo, as empresas 
associadas serão dispensadas de arcar 
coma diferença entre os impostos pa-
gos e devidos no período, uma vez que 
a vigência será retroativa à data do 
Decreto 52.214/17. As empresas inte-
ressadas em se beneficiarem com a al-
teração do decreto devem procurar o 
Sincadeal, uma vez que o acordo foi fir-
mado com a entidade.

“É uma conquista que demonstra 
a força do segmento e uma das lutas 
que encabeçamos em defesa de nossos 

associados”, assevera Valdomiro, 
acrescentando que agora o texto vai 
para a Procuradoria do Estado para, em 
seguida, ser publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE).

OUTRAS REUNIÕES
Na busca por demonstrar os 

eventuais reflexos do decreto sobre o 
setor do comércio farmacêutico, o Sin-
cadeal estreitou diálogo com o governo 
e, no dia 15 de maio, com o apoio do de-
putado estadual Ronaldo Medeiros, 
reuniu-se com o secretário de Desen-
volvimento Econômico e Turismo do 
Estado de Alagoas (Sedetur), Helder Li-
ma, e com o secretário da Fazenda (Se-
faz), George Santoro.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

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

NOTAS DE RODAPÉ
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HOMENAGEM – a presidente do Sin-
dilojas Penedo, Ana Luíza Freire, foi 
uma das personalidades agraciadas 
com o prêmio “Gente que faz uma Pe-
nedo Melhor 2016/2017”, do portal de 
notícias OparaNews, no dia 14 de ju-
nho. A premiação é uma forma de 
agradecimento ao trabalho desenvol-
vido e, ao mesmo tempo, de incentivo 
ao empreendedorismo na cidade.

ESTACIONAMENTO - O Sindilojas 
Arapiraca firmou parceria com o Es-
tacionamento Vital Curi, que fica em 
frente à entidade. Agora, clientes que 
estiverem validando, renovando ou 
em atendimento no Posto de Certifi-
cação Digital do sindicato poderão 
usufruir da gratuidade pelo período 
máximo de 1h. O ticket da gratuidade 
deve ser solicitado na entidade.

CONVÊNIO - Com o propósito de ga-
rantir o bem estar dos seus associa-
dos, o Sincofarma AL firmou convênio 
com as empresas de plano de saúde 
Hapvida e Smille Saúde. Agora, os as-
sociados da entidade terão acesso aos 
serviços com preços diferenciados. 
Em breve a entidade divulgará os de-
talhes do convênio, após uma nova 
reunião com as empresas.

Ao apresentar eventuais reflexos do decreto 52.214 sobre o setor do comércio 

farmacêutico, Sincadeal sensibiliza e governo altera normativo

Última reunião com Santoro foi decisiva para a conquista do Sincadeal
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Panorama

“É o comércio que transforma o trabalho de 

toda a sociedade em consumo. Estamos 

buscando soluções para a questão previden-

ciária e para a questão trabalhista. Pre-

tendemos tornar mais viável a relação de 

trabalho entre empregadores e trabalhado-

res”

NOTAS DE INTERESSE

CERTIDÃO – Desde o início de junho, 
a Secretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz/AL) disponibiliza um novo 
formato para a Certidão Negativa de 
Débito de Tributos Estaduais (CND). 
Agora, o documento que apresentava 
apenas os débitos inscritos em dívida 
ativa dos contribuintes, também traz 
dados sobre inadimplências do par-
celamento de débito, omissões na 
entrega de documentos e a verifi-
cação de regularidades fiscais. Para a 
gerente de arrecadação, Ivone Salva-
dor, o novo modelo traz mais trans-
parência para o Estado e dá credi-
bilidade sobre as relações de empre-
sa e contribuinte.

VAREJO - A Pesquisa Mensal de Co-
mércio (PMC), divulgada pelo IBGE 
no dia 13, mostra que, em abril, o fa-
turamento do comércio varejista no 
conceito ampliado cresceu 1,5%, na 
comparação com março, já descon-
tados os efeitos sazonais. Essa foi a 
quinta alta registrada nos últimos 
seis meses e o segundo melhor re-
sultado desde abril de 2016. Nessa 
base comparativa, destacaram-se 
positivamente os ramos de vestuário 
e acessórios (+3,5%) e de equipa-
mentos de informática e comunica-
ção, cuja variação mensal observada 
em abril (+10,2%) foi a maior desde 
novembro de 2015 (+16,0%). 

SELIC – O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central re-
duziu a taxa básica de juros da eco-
nomia brasileira de 11,25% para 
10,25% ao ano. Esta foi a sexta re-
dução. Com a decisão, o BC manteve 
o mesmo ritmo da reunião realizada 
em abril e os juros recuaram ao me-
nor patamar desde o início de 2014.  
A previsão do mercado financeiro é 
que a taxa básica continue recuando 
nos próximos meses e chegue a 8,5% 
ao ano no final de 2017. Mas o BC si-
nalizou que deve promover reduções 
menores de juros no futuro devido às 
tensões políticas e ao chamado “ce-
nário básico”.

Aspas“

Antonio de Oliveira Santos, presidente da Confederação 

Nacional do Comércio, em discurso na abertura do 33º 

CNSE, em João Pessoa.

“Quanto mais ampla a reforma, 
melhor. A reforma da Previdência 
é uma reforma fiscal e, por ser fis-
cal, é relevante. Mas não é a única”

Ilan Goldfajn, presidente do Banco 
Central, aos repórteres Fabrício de 
Castro, Fernando Nakagawa e Irany 
Tereza, do Estadão.

“Não sei se a sociedade vai compreen-
der você usar recursos novos para o 
financiamento de campanha num 
momento de dificuldade, crise e de-
semprego”

Eunício Oliveira, do presidente do 
Senado em reunião sobre mudanças 
nas regras eleitorais.

“O compromisso com o meio ambi-
ente alcança toda a cadeia produ-
tiva. Seja produtor, empresário ou 
consumidor; todos têm responsabi-
lidade”

Vagner Cavalcanti, representante da 
Fecomércio no GTT-MA, da CNC, sobre 
a logística reversa de resíduos sólidos.
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Panorama

 Legislativo

DIFERENCIAÇÃO

Desde o dia 27 de junho, comercian-
tes estão autorizados a oferecer pre-
ços diferenciados para pagamentos 
em dinheiro ou cartão de crédito ou 
débito. A nova lei tem origem no Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 6/2017, 
decorrente da Medida Provisória 
(MP) nº 764/2016 e aprovado no Se-
nado no último dia 31. O texto tam-
bém obriga o fornecedor a informar, 
em local visível ao consumidor, os 
descontos oferecidos em função do 
meio e do prazo de pagamento. Se 
ele não cumprir a determinação, fi-
cará sujeito a multas previstas no 
Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/1990).

Fonte: Agência Senado

PROGRAMA SEGURO-EMPREGO

Novas regras serão aplicadas para o 
Programa Seguro-Emprego (PSE), 
que permite a redução em até 30% 
da jornada e salários de trabalhado-
res de empresas com dificuldades 
financeiras. É o que prevê a Lei 
13.456/2017, sancionada pelo presi-
dente Michel Temer e publicada no 
dia 27, no Diário Oficial da União. O 
texto ainda prorroga o PSE e permite 
a contratação de idosos, estagiários, 
pessoas com deficiência e ex-pre-
sidiários. O texto traz mudanças ao 
Programa de Proteção ao Emprego 
(instituído pela Lei 13.189/2015), que 
passa a se chamar Programa Seguro-
Emprego (PSE). Podem aderir ao PSE 
as empresas de todos os setores com 
dificuldade financeira que celebra-
rem acordo coletivo de trabalho es-
pecífico de redução de jornada e de 
salário, que poderão ser diminuídos 
em até 30%.

Fonte: Agência Senado

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

19%

Jun/2016

Jun/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

6,51%

Jun/2016

Jun/2017

84 pontos

100 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

21,5%

Jun/2016

Jun/2017

86 pontos

80,4 pontos

58,6%

71,2%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Desempenho positivo foi registrado no setor de 
Serviços, que ampliou os postos de trabalho em 
maio.

+ 345

Número de perdas de postos de trabalho no co-
mércio alagoano no último mês de maio.

- 343

0,28% Produto Interno Bruto em abril, segundo o IBC-Br

0,31% IPCA registrado em maio

-0,6% Pesquisa Mensal do Comércio em Alagoas (março)

-4,6% Pesquisa Mensal de Serviços em Alagoas (março)

MAIS NÚMEROS
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R
ecebi com uma emoção mui-
to grande o convite do Sesc 
para esta noite. Estava con-

tando os dias para estar aqui”. Pala-
vras do grande instrumentista e 
compositor homenageado Hermeto 
Pascoal, no dia 7 de junho, no Sesc de 
Arapiraca. Sua frase serviu para re-
presentar bem o sentimento do pú-
blico que compareceu na noite da 
inauguração do Teatro, Galeria de 
Arte e do palco do Espaço Recreati-
vo, Esportivo e Cultural.

A cerimônia iniciou com o mú-
sico Leandro do Acordeon tocando o 
Hino de Alagoas e nacional ao som de 
sanfona. Estavam presentes o prefei-
to de Arapiraca, Rogério Teófilo, ges-
tores do Sistema Sesc/Senac, auto-
ridades, empresários, parceiros, ar-
tistas e público em geral. 

Segundo o Presidente do Siste-
ma Fecomércio/Sesc/Senac, Wilton 
Malta,  com os espaços ampliados na 

Unidade, o Sesc intensifica o estímu-
lo à produção artística e fortalece o 
exercício da cidadania, além de con-
tribuir para desenvolvimento socio-
econômico e cultural do munícipio. 
“A identidade documental desse pro-
jeto viabiliza a proposta do Sesc den-
tro da ação programática da cultura 
e do lazer ao se constituir como fer-
ramenta de enriquecimento intelec-
tual dos indivíduos. Os ambientes fo-
ram bem arquitetados para receber 
artistas e público, atrair mais pes-
soas para o debate, a troca, o apren-
dizado. Investir em cultura e lazer é 
investir na melhoria e na transfor-
mação da sociedade”, concluiu Malta.

O Diretor Regional do Sesc, 
Willys de Albuquerque, também a-
gradeceu as presenças e falou sobre 
a qualidade dos equipamentos. “O 
Sesc está cumprindo com o seu pa-
pel. Hoje esta Unidade recebe equi-
pamentos e estruturas de qualidades 

técnicas incontestáveis. Iremos a-
vançar com nossas atividades de La-
zer e de Cultura por meio das lingua-
gens de Música, Literatura, Artes 
Visuais, Audiovisual, Artes Cênicas e 
outras”, ressaltou o Diretor. 

Após os pronunciamentos, os 
convidados foram surpreendidos com 
outro convite pra lá de especial: o 
Grupo Arte e Reflexo surgiu com ar-
tistas circenses. A surpresa estava em 
toda programação. No Espaço Re-
creativo, Esportivo e Cultural os con-
vidados presenciaram estudantes do 
Sesc Ler assistindo o espetáculo di-
vertido do palhaço Biribinha. Após a 
apresentação, os convidados segui-
ram para a Galeria de Arte que recebia 
a exposição “Caminhos”, do artista 
plástico Jackson Lima.

Em entrevista, Jackson lem-
brou-se de uma história que, se-
gundo ele, serviu como propulsor 
para sua caminhada: “há uns dez 

Arapiraca recebe teatro
Sesc inaugura equipamentos culturais na Unidade Sesc Arapiraca na presença de 

autoridades e artistas com  homenagem ao instrumentista Hermeto Pascoal

Gestores do Sesc e o Presidente do Sistema Fecomércio, Wilton Malta, entregam a placa de homenagem ao artista

“



anos, recebi uma grande visita, o 
Presidente Malta foi a minha casa 
levando uma foto do Sr. Darci Piana, 
que na época era Presidente do Sis-
tema Fecomércio/Sesc/Senac do 
Paraná, para eu fazer uma reprodu-
ção em escultura. Mas antes disto tu-
do, ele passou na feira onde estava 
meu estande, entrou acompanhado 
da Kelcy Ferreira (analista em artes 
visuais do Sesc) e perguntou a ela se 
eram arte as minhas obras, e a Kelcy 
respondeu que sim, que era arte pu-
ra. O Sr. Wilton Malta foi um impul-
sor para eu estar aqui. Acreditou no 
meu trabalho. Essa é a razão do nome 
de minha exposição Caminhos, por-
que a caminhada não acaba”, con-
cluiu o artista.

A próxima atração aconteceu 
no espaço da Biblioteca com a Con-
tação de Histórias, conduzidas por 
Mônica de Meireles, técnica da área 
de cultura, que garantiu uma viagem 
no mundo da imaginação.

O coordenador de Cultura do 
Sesc Alagoas, Fabrício Barros, apre-
sentou o Teatro Hermeto Pascoal fa-
lando da tecnologia e estrutura, além 
de convocar a classe artística para 
ocupar os espaços: “nossa parte é até 
aqui, a gente construiu a casa para 

vocês proporem projetos, ideias, e 
transformar pessoas. O Sesc não 
vem para entreter, para divertir, para 
ficar na primeira camada. Ele vem 
para transformar”.

Na oportunidade, a gerente da 
Divisão de Educação, Assistência e 
Cultura, Kaline Batista fez uma refe-
rência ao ano em que o estado de 
Alagoas completa 200 anos, o Sesc 
presta uma homenagem a Hermeto 
Pascoal, onde destacou o composi-
tor multi-instrumentista brasileiro, 
um músico inovador, conhecido in-
ternacionalmente, que leva a cultura 
brasileira para o mundo. 

O instrumentista e compositor, 
Pascoal, foi chamado para subir ao 
palco e receber uma placa de refe-
rência ao seu valioso trabalho como 
fomentador da cultura alagoana, mas 
acima de tudo, uma referência que 
vai muito além das fronteiras.

Daiana Teles é de Arapiraca, jo-
vem atriz, atua nas diversas formas 
das artes cênicas, e se emocionou ao 
ver o teatro com o nome do instru-
mentista. “Sobre esta noite, eu es-
crevi na exposição do Jackson “Fan-
tástincrível”, porque foi fantástico e 
incrível. Foi uma honra receber Her-
meto Pascoal neste encontro, e ter 

um teatro com o nome dele. Isto nos 
inspirou tanto que estamos progra-
mando sentarmos e elaborar vários 
espetáculos para lotar este lugar, em 
homenagem a Hermeto, nossa inspi-
ração”, falou emocionada.

“O que eu quero passar é justa-
mente isto, é o sentir primeiro e o sa-
ber depois. A esperança primeiro e a 
fé depois, também. O pensamento 
ninguém premedita, vem quando 
você menos espera. A gente fala: eu 
pensei nisso. Não! Você pensou, mas 
o pensamento veio depois. Em qual-
quer Teatro que vou tocar, sempre 
está lotado, e têm muitas pessoas jo-
vens também. A música que venho 
fazendo, bem dizer há quase 80 anos, 
não envelhece, não dá tempo, ela é 
contínua, como a natureza”,  Herme-
to nos falou ao contarmos do depoi-
mento da jovem Daiane Teles.

O final não poderia ter sido me-
lhor, terminou com a grande sinfonia 
do quarteto À LA SAX. “O Sesc é uma 
vanguarda no processo cultural, de 
esporte e intelectual da sociedade. 
Nós arapiraquenses só temos a agra-
decer este fantástico complexo do 
Sesc em nossa região, isso engran-
dece nossa cidade”, agradeceu o pre-
feito de Arapiraca, Rogério Teófilo.
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A
cultura tem assumido uma 
função de importância no 
meio social no que diz respei-

to à estrutura e a organização de uma 
sociedade, isso porque ter acesso à 
cultura é primordial para o cresci-
mento do ser humano. Neste contex-
to, por meio de um sólido projeto 
cultural, o Sesc vem atuando há 70 
anos, promovendo a democratização 
da cultura, inovando os modelos de 
ação cultural no País, explorando as 
diferentes manifestações artísticas, 
sendo destinada a todos os públicos, 
em diversas faixas etárias e estratos 
sociais. 

Seguindo essa trajetória, em 
Alagoas, a Unidade de Cultura Sesc 
Centro comemorou no dia 23 de 
maio, 20 anos de atuação, permeada 
por diálogos, parcerias, oficinas e in-
tercâmbios. Sendo a primeira Unida-
de Cultural da rede Sesc no Brasil 
inaugurada. 

Para comemorar a data tão sin-
gular e especial, a Instituição reali-

zou um evento repleto de vivências, 
histórias e emoções. Estavam pre-
sentes o Diretor Regional do Sesc 
Alagoas, Willys de Albuquerque, a 
gerente da Divisão de Educação, As-
sistência e Cultura do Sesc, Kaline 
Batista, a assessora de Planejamento 
e Marketing do Sesc, Adriana Olivei-
ra, além do engenheiro Antônio Aze-
vedo e dos arquitetos Alex Barbosa e 
Maurício Cacho, responsáveis pelo 
projeto de restruturação do casarão 
(Sesc Centro), estilo eclético, em 
1997, também artistas e público em 
geral. 

A programação teve início na 
Galeria de Arte, convidando o públi-
co para visitação à exposição “Efê-
mera Sutileza do Caos”, do artista vi-
sual Daniel Contin. Em seguida, os 
convidados ocuparam o Teatro Jofre 
Soares e receberam as boas-vindas 
do Diretor Regional do Sesc, Willys 
de Albuquerque, que ressaltou a im-
portância do papel da Instituição co-
mo fomentador das manifestações 

culturais, considerando elementos 
essenciais para a transformação so-
cial. “A nossa gestão sempre tem um 
cuidado especial com essa Unidade. 
A cultura é importante por conta das 
artes. O mundo considera quatro sa-
bedorias essenciais: Filosofia, Reli-
gião, Ciência e Arte. Atualmente vi-
venciamos no País uma situação so-
cial tão peculiar com ética, moral, e a 
cultura faz com que o cidadão tenha 
uma análise crítica. A arte nos pro-
voca isto, nos forma como cidadãos. 
O Sesc tem a missão de contribuir 
para a qualidade de vida do trabalha-
dor do comércio, mas também para a 
população em geral. Estou muito fe-
liz em fazer parte dessa transforma-
ção”, concluiu Willys.

O engenheiro Antônio Azevedo 
foi convidado para falar sobre a ex-
periência de ter construído e rees-
truturado o prédio Sesc Centro, e fa-
lou da importância das duas décadas 
com a obra pronta. “A equipe do Sesc 
foi importante para nós, pela inicia-
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Sesc Centro completa 20 anos
A trajetória do Sesc Alagoas no campo da cultura é denominada uma atuação 

exemplar, sendo o primeiro Centro Cultural do Sesc no Brasil

O Diretor do Sesc, Willys, gestores e convidados nos parabéns
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tiva do projeto, mas também por ter 
sido o fiscalizador na obra. Parabéns 
a equipe de Alex Barbosa pela grande 
transformação do casarão ao ofere-
cer restaurante, galeria de arte, sala 
para leitura, teatro, estúdio de gra-
vação, musicoteca, espaço panorâ-
mico, dentre outros . Hoje estamos 
comemorando 20 anos de término 
de construção e início de suas ati-
vidade sociais. Tenho orgulho, por-
que esses 20 anos são importantes 
para os projetistas, para o constru-
tor, é o tempo que o código civil bra-
sileiro exige como garantia técnica 
da execução. Estamos neste mo-
mento devolvendo ao contratante 
esta obra que hoje sai de nossa res-
ponsabilidade e começa vigorar um 
novo tempo. Uma obra consolidada, 
segura, definida, que irá demorar 
muitos anos, atuando com o objeti-
vo que o Sesc se destina”, destacou o 
engenheiro.

O arquiteto Alex Barbosa, emo-
cionado, também dividiu com o pú-
blico a experiência da época, lem-
brando-se do seu primeiro encontro 
com o casarão de dois andares, que 
era da família Porto. Comentou que 
diante tantos projetos realizados, 
nenhum foi igual ao do Sesc Centro. 
“Foi muito difícil fazer o Sesc Centro, 
foi muito pensamento, dedicação, 
informação, eu quase me formei de 

novo com esse projeto, em sociolo-
gia. A família do Sesc é minha família”, 
ressaltou Barbosa.

Outro momento significativo 
foi a exibição em vídeo da fala do 
idealizador da Unidade, Álvaro Sal-
mito, que foi na época o Diretor de 
Projetos Sociais do Departamento 
Nacional do Sesc, onde enfatizou a 
importância de viabilizar e romper 
com as limitações do domínio desi-
gual dos meios de produção e difusão 
da arte e das demais manifestações 
culturais, para que sejam conheci-
das, debatidas, de forma que, a partir 
desse espaço de exposição, a produ-
ção artística das diversas regiões do 
País cresça e seja difundida. 

Com o tema “Duas décadas do 
Centro Cultural do Sesc Alagoas”, foi 
dado início a Mesa Redonda. Foram 
convidados gestores da área de Cul-
tura do Sesc que estiveram à frente: 
Catarina de Labouré, Guilherme Ra-
mos, Thiago Sampaio, Kelcy Ferreira 
e Fabrício Barros, para compartilha-
rem com o público os desafios e ale-
grias de difundir todas as linguagens 
artísticas: Artes visuais, Artes cêni-
cas, Audiovisual, Literatura e Música. 

Fabrício Barros se emocionou 
ao lembrar-se do seu primeiro en-
contro com teatro e foi naquele mes-
mo lugar, no Teatro Jofre Soares que, 
aos 14 anos de idade, assistiu à pri-

meira peça “Senhorita Júlia”- da As-
sociação Teatral das Alagoas (ATA), 
em 1999. Desse dia em diante, não 
saiu mais desse universo, tendo pai-
xão pela arte, pela expressão, pelo 
fazer cultura. Se inscreveu no pri-
meiro curso de teatro, no Sesc, e 
posterior participou do estágio da 
Instituição, e hoje está à frente da 
Coordenação de Cultura do Sesc. 

“Não sei se vocês sabem, mas o 
Sesc Alagoas foi meu primeiro - e 
único - emprego. Há quase 19 anos, o 
Sesc Centro, esse palácio da cultura, 
vem sendo meu segundo lar. Nele eu 
conheci pessoas, projetos, sonhos, 
realidades...”, lembrou Guilherme 
Ramos, Analista em Literatura do 
Sesc.

Um trabalho multidisciplinar, 
que segundo os cinco convidados, só 
foi (e continua) possível por conta da 
sensibilidade e habilidades profissio-
nais da equipe na área de cultura, 
tendo como fundamento nesses lon-
gos anos o diálogo entre o Sesc, os 
artistas e o público, sendo um refe-
rencial para a elaboração das ações 
culturais da Instituição.

O encontro terminou com a-
presentação musical da Camerata 
Acadêmica, grupo integrante da 
Escola Técnica de Artes da UFAL – 
ETA, seguida com os parabéns e bolo 
de aniversário para o público.

Profissionais da área de cultura compartilhando as vivências
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Inclusão e capacitação
Senac participa de encontro sobre Programa de Aprendizagem promovido pela 

OAB. Atendimento à juventude é uma das prioridades da instituição

O
Assessor de Educação Profis-
sional do Senac Alagoas, San-
dro Diniz, participou, no dia 30 

de maio, do “Encontro de Aprendizagem 
pela Inclusão e Capacitação Profissio-
nal” promovido pela Comissão de Defe-
sa da Criança e do Adolescente da Or-
dem dos Advogados do Brasil Seccional 
Alagoas (OAB/AL). Durante o evento, 
juízes e procuradores, advogados, estu-
dantes, conselheiros tutelares, líderes 
comunitários e representantes de ins-
tituições públicas e privadas foram 
apresentados ao Programa de Apren-
dizagem, desenvolvido em conformi-
dade com a Lei 10.097/2000 e o Decreto 
Lei 5.598/2005. O programa cria opor-
tunidades para o jovem de 14 a 24 anos 
que está iniciando sua carreira no mer-
cado de trabalho e para as empresas que 
podem qualificar e desenvolver o seu 
futuro profissional. O contrato de tra-
balho pode durar até dois anos e, du-
rante esse período, o jovem deve ser 
capacitado na instituição formadora e 
na empresa, aliando a teoria à prática.

Ao longo do evento, Diniz apre-
sentou ao público os títulos dos cursos 
ofertados pelo Senac, por meio do Pro-
grama, e o diferenciais dessas turmas. 
“Ofertamos um plano de curso na-
cional com foco no desenvolvimento 

de competências, por meio do qual o 
aprendiz vivencia, em sala de aula, a 
teoria e a prática, na perspectiva da 
ação-reflexão-ação. É a educação vi-
venciada em sentido amplo”, destacou 
o assessor do Senac. Para a presidente 
da OAB Alagoas, Fernanda Marinela, o 
evento foi importante para destacar a 
importância do programa jovem 
aprendiz. “Ainda existe o desconheci-
mento com relação a essa possibilidade 
dos jovens serem inseridos no merca-
do por meio desse programa e, assim, 
alcançarem uma transformação de vi-
da”, ressaltou a presidente.

A Procuradora do Trabalho, Vir-
gínia Ferreira, destacou a preocupação 
e a atuação constante do Ministério 
Público do Trabalho pelo cumprimen-
to do que propõe o programa. “Esta-
mos acompanhando a atuação das 
empresas. Temos que buscar o cum-
primento da lei e evitar a informalidade 
a fim de proteger nossas crianças e 
adolescentes”, salientou a procuradora. 
Uma conscientização que também foi 
evidenciada pela Juíza do Trabalho, 
Adriana Oliveira. “Por meio desses 
debates, sensibilizamos os gestores 
sobre a importância do programa e 
avaliamos se o contrato de aprendiza-
gem vem atendendo, na prática, aos 

fins sociais e econômicos”, explicou a 
juíza.

APRENDIZAGEM
Uma das prioridades do Senac é o 

atendimento à juventude, especialmen-
te por meio do Programa de Aprendi-
zagem. Além da grade curricular espe-
cífica de cada curso, com seus conheci-
mentos teóricos e práticos, por meio do 
programa os jovens têm à disposição 
atividades extras e são estimulados a 
desenvolver autoestima, criatividade, 
cidadania, responsabilidade e ética. 

Entre os títulos ofertados pelo 
Senac, destaque para os cursos de 
Aprendizagem Profissional Comercial 
em Serviços Administrativos, Serviços 
de Supermercado, Serviços de Vendas, 
Serviços Administrativos em Institui-
ções de Saúde, Serviços de Farmácias e 
Drogarias, Serviços de Saúde, Serviços 
de Atendimento em Postos de Com-
bustíveis, Serviços de Asseio e Conser-
vação, Serviços de Educação Infantil, e 
em Serviços Hoteleiros. 

Com o Programa de Aprendiza-
gem, o Senac forma jovens trabalha-
dores competentes. Mais do que isso, 
incentiva e propicia o surgimento de 
cidadãos ativos e conscientes de sua 
força.

O cumprimento da lei que regulamenta o programa e o combate ao trabalho infantil foram alguns dos temas em discussão
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A
lunos dos cursos Modelista e 
Modelagem Moda Praia e Fit-
ness promoveram, na noite do 

dia 14 de junho, um desfile de moda onde 
foram apresentadas peças próprias, 
confeccionadas em sala de aula pelos 
próprios estudantes. O evento, realiza-
do no auditório da Unidade Poço, foi a 
atividade avaliativa final de conclusão 
das turmas.

Júlia Ferreira, uma das alunas do 
curso de Modelista, demonstra empol-
gação com o desfile e conta um pouco 
da sua trajetória no Senac: “já fiz o cur-
so de Costureira aqui na instituição, 
agora estou me formando no de Mode-
lista e já vou me matricular no de Con-
sultoria de Imagem. O caminho da pro-
fissionalização é longo e difícil, mas sei 
que tenho o Senac para me oferecer a 
capacitação necessária, que é exigida 
pelo mercado”.

Dona da própria marca, que cha-
mou “Flor de Caroá”, Júlia Ferreira já co-
mercializa suas produções pelo Insta-
gram e está lançando seu segundo edi-
torial, que tem como objetivo valorizar o 
regionalismo e a beleza da cultura Nor-
destina com estampas floridas e de co-
res fortes. “A professora Isenilda Borges 
foi quem me incentivou. Contei para ela 
meu sonho de ter uma linha própria e ela 
me aconselhou: 'comece a costurar suas 
peças, faça agora, não deixe para depois, 
não espere por ninguém', e assim alcan-
cei meu objetivo”, explicou Júlia.

Rosely Maria de Oliveira, da turma 

de Modelagem Moda Praia e Fitness, 
também conclui o curso satisfeita com o 
que foi apresentado. “Já trabalhava com 
costuras pequenas, mas descobri aqui 
que gosto de criar minhas próprias rou-
pas. Encontrei minha paixão pela indús-
tria da Moda e aprendi muito mais do 
que esperava”, comentou Rosely.

Para a instrutora do Senac Alagoas, 
Juliana Ramos, “é necessário valorizar os 
alunos e mostrar a capacidade deles. 
Ações como essa são o que motivam es-
ses jovens para que eles se empenhem 
cada vez mais e explorem seus talentos”. 
Geilsa Martins, coordenadora da área de 
Moda do Senac Alagoas, concorda com 
Juliana, e afirma que “nossos estudantes 
querem se qualificar, e nós estamos aqui 
para ajudá-los a alcançar esse objetivo. 

Por meio da integração das turmas e de 
projetos educacionais práticos, o Senac 
movimenta o setor da Moda em Alagoas 
e mostra que seus alunos já estão 
prontos para o mundo do trabalho”, 
concluiu Geilsa.

Interessou-se? Venha para o Senac! 
Matrículas abertas para os cursos de 
Acabamento, Alfaiataria Feminina, 
Consultoria de Imagem, Costureiro, 
Modelista e Pesquisa, Planejamento 
e Desenvolvimento de Coleção. Para 
mais informações, entre em contato 
por meio do número (82) 2122.7858 
ou acesse o site www.al.senac.br.

Moda é no Senac!
Alunos promovem desfile como atividade de conclusão de cursos. Evento 

foi realizado no auditório da Unidade Poço

Após o desfile, os alunos receberam os certificados de conclusão de curso

Júlia Ferreira desfila uma das peças de sua própria marca, Flor de Caroá

MODA NO SENAC
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Padrão de atendimento
Senac promove treinamento sobre gestão de diversidades no atendimento ao 

cliente para recepcionistas terceirizadas de agências bancárias

A
s pessoas são diferentes, pen-
sam e reagem de maneiras di-
ferentes, mas todas querem ser 

atendidas de forma personalizada. 
Precisamos acabar com a ideia de 
atender as pessoas da forma como 
queremos ser atendidos. Devemos 
atender às necessidades delas”. O 
alerta é do psicólogo organizacional e 
instrutor do Senac, Ilton Filho, um dos 
palestrantes do seminário sobre ges-
tão de diversidades no atendimento ao 
cliente realizado em 17 de junho no au-
ditório do Senac Poço para 70 recep-
cionistas da empresa Amazon, que ter-
ceiriza o serviço para as agências da 
Caixa Econômica Federal de Alagoas.

Durante o treinamento, o públi-
co foi convidado a realizar uma faxina 
mental a fim de repensar o atendi-
mento prestado aos diversos públi-
cos, em especial, aos idosos, gestantes 
e pessoas com deficiência. “Com a li-
beração de saques dos recursos das 
contas inativas do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, o movimento 
nas agências da Caixa Econômica fi-
cou ainda mais intenso. Esse treina-
mento é uma exigência da instituição 

financeira e tem como objetivo oti-
mizar o atendimento, evitando filas e 
reduzindo o tempo de permanência 
do cliente na agência bancária”, expli-
cou Iorrally Lima, supervisora da em-
presa Amazon. “Nossa equipe é expe-
riente. O objetivo desse treinamento é 
esclarecer algumas dúvidas e alcançar 
um padrão de excelência para os 
atendimentos aos mais diversos pú-
blicos”, complementou ela.

Ao longo do evento, os partici-
pantes ouviram o depoimento de três 
convidados do palestrante e instrutor 
do Senac, Renan Laurentino: um ca-
deirante, um idoso e um deficiente 
auditivo. “É a voz da diversidade”, des-
tacou o palestrante ao apresentar os 
convidados que revelaram como gos-
tariam de ser atendidos e as principais 
dificuldades encontradas nas agên-
cias bancárias, em especial, a falta de 
paciência dos funcionários. Gleice 
Clemente trabalha como recepcio-
nista da agência bancária da CEF no 
município de Santana do Ipanema. 
Segundo ela, a maior dificuldade em 
manter um padrão de atendimento é o 
fluxo intenso de clientes. “Mas depois 

desse treinamento, começo a repen-
sar a qualidade do meu trabalho. 
Acredito que, se nós pensarmos nas 
necessidades do nosso cliente em pri-
meiro lugar, alcançamos a excelência 
no atendimento”, destaca a recep-
cionista. Opinião compartilhada por 
Williames Pinheiro, recepcionista da 
agência de Arapiraca. “Precisamos de 
agilidade no atendimento, esta que 
será alcançada se tivermos focados na 
qualidade desse serviço e no respeito 
ao cliente”, destaca ele.

O seminário sobre gestão de di-
versidades no atendimento ao cliente 
foi realizado por meio do programa In 
Company do Senac, que oferece cur-
sos de capacitação e aperfeiçoamen-
to, treinamentos, palestras, oficinas e 
consultorias formatados conforme a 
realidade da empresa contratante, 
podendo ser realizados nas depen-
dências do Senac ou na instituição 
solicitante. Para mais informações, 
agende uma visita da Coordenação de 
Relacionamento com o Mercado do 
Senac por meio do telefone (82) 
2122.7905 ou pelo endereço eletrôni-
co crm@al.senac.br.

Funcionários de agências de todo o Estado foram convidados a repensar a forma de trabalho por meio de uma faxina mental

“
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E
le é graduado em Turismo, apai-
xonado por Gastronomia e es-
pecialista em Massas e Pizzas. 

Ela é jornalista, chef de cozinha, somme-
lier, professora e, também, apaixonada 
pelo mundo gastronômico. E foi para fa-
lar sobre os caminhos que essa paixão os 
levou que Artur Nogueira e Tina Purcell 
estiveram, na noite de 24 de maio, no 
auditório da Unidade Poço do Senac, 
durante a 3ª edição do Cozinhando com 
o Chef, evento que reuniu estudantes e 
profissionais do segmento.

Em formato de talk show, os pales-
trantes contaram detalhes sobre a traje-
tória que percorreram até alcançar os 
objetivos profissionais, destacando as 
inúmeras possibilidades de atuação na 
área. “Abri uma pizzaria, depois vendi o 
negócio e pensei em estudar para con-
curso, mas passei a realizar consultorias 
e voltei para a área como gerente de 
alimentos e bebidas, cargo que ocupo 
atualmente”, contou Artur Nogueira, 
que trabalha no resort Salinas, no mu-
nicípio de Maragogi (AL), famoso por 
oferecer aos clientes o sistema all in-
clusive, com refeições e bebidas incluí-
das na tarifa. “É o desafio de entregar 
mais com menos, um sistema que não é 
mais uma tendência, já é uma realidade”, 

destacou ele, ao revelar que outro gran-
de desafio é a qualificação profissional. 
“Ainda sofremos com a carência de pro-
fissionais qualificados”, enfatiza.

Tina trabalhava como jornalista 
quando passou a atuar no segmento de 
Turismo, onde aprofundou os conhe-
cimentos sobre Gastronomia. “Era 
uma paixão antiga que, em meio às en-
trevistas e textos, foi despertada. Sem-
pre cozinhei para amigos em eventos 
mais intimistas. Foi, então, que fiz o 
curso de Auxiliar de Cozinha do Senac”, 
disse ela que, após o término do curso, 
decidiu construir carreira na área. “No 
Senac São Paulo, fiz o curso de Cozi-
nheiro Chef Internacional e, depois, o 
de sommelier. E, em Recife, a pós-gra-
duação em alta Gastronomia”, lembra 
Tina, que também foi dona de um bar, 
até ingressar na docência e, atualmen-
te, exercer a coordenação de um curso 
superior de Gastronomia, além de 
prestar consultorias na área de Ali-
mentos e Bebidas.

Eliene Dias é dona de uma rede de 
galeterias, em Maceió. “É um negócio 
de família que vem dando certo, em es-
pecial, porque estamos sempre bus-
cando informação. Eventos como es-
ses nos ajudam a abrir a visão e a di-

recionar o investimento para o lugar 
certo”, destaca a empresária que apro-
veitou o momento para tirar dúvidas 
com os palestrantes, assim como Fag-
ner Calazans, proprietário de uma cor-
retora de seguros e aluno do curso de 
Cozinheiro do Senac. “A Gastronomia é 
uma paixão. Ao concluir o curso, pre-
tendo abrir um negócio na área, mas 
ainda não sei exatamente o quê. E saio 
daqui cheio de boas ideias”, comemora 
o empresário.

O Cozinhando com o Chef é um 
projeto do Senac voltado para quem 
busca conhecer melhor a realidade do 
mercado por meio do depoimento de 
chefs renomados. “As palestras incen-
tivam o surgimento de novas oportu-
nidades de negócios por meio da dis-
cussão de conceitos atuais aplicados à 
gestão empreendedora, como atitude, 
competitividade e foco. Afinal, quando 
a gente sabe o que quer, alcança o que 
há de melhor”, destacou a responsável 
técnica pelos cursos de Gastronomia 
do Senac Alagoas, Vânia Araújo. Em se-
tembro, o evento será realizado, pela 
primeira vez, no município de Arapira-
ca. Já a 4ª edição do Cozinhando com o 
Chef será realizada no mês de novem-
bro, em Maceió.

Cozinhando com o Chef
Estudantes, profissionais e apaixonados por Gastronomia participam da 3ª 

edição do projeto que fomenta novas oportunidades de negócios

Artur Nogueira e Tina Purcell destacaram as possibilidades de atuação na área
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Procurando conhecer boas práticas de gestão e 

oferta na educação profissional, o Núcleo de Desenvolvi-

mento Corporativo do Nordeste e o Departamento Na-

cional do Senac realizou, entre os dias 13 e 21 de maio, uma 

visita técnica à cidade de Londres. Com o objetivo de vi-

sitar escolas e instituições de ensino profissional (tra-

dicional, flexível e educação a distância), o grupo de téc-

nicos conheceu a dinâmica das instituições em diversas 

áreas estratégicas, como gastronomia, moda e beleza, a 

fim de prospectar possibilidades de parcerias e explorar 

novos métodos de ensino.

Por meio do Consulado Geral do Reino Unido em 

São Paulo e do Think Brazil - programa de encontros bila-

terais que visa fortalecer a cooperação entre Brasil e Reino 

Unido, apresentando as agendas em comum e as opor-

tunidades de negócios nos setores público e privado, foi 

possível estudar as técnicas, logística e estrutura das 

escolas Nationals Skills Academy for Food and Drink, 

Cookery School, Institute of Education (IOE), London 

College of Fashion, People's 1st Performance Through 

People, London College of Beauty Therapy e University 

College of London (UCL).

Durante a imersão, nota-se a cultura da sustentabi-

lidade sendo colocada em prática, por meio da reutili-

zação de materiais recicláveis, reaproveitamento dos ali-

mentos e o pouco uso de plástico. A norma é aprender a 

trabalhar em harmonia com a natureza, prezando pela 

qualidade de vida e pela alimentação saudável, sem es-

quecer a segurança alimentar. Esse cuidado vem cres-

cendo no Brasil, e também no Senac, que conta com o 

Programa de Sustentabilidade ECOS para estimular a po-

lítica de não desperdício e evitar o consumo de des-

cartáveis.

Nesse caso, a tecnologia se torna uma grande aliada 

às instituições de ensino que se preocupam com o meio 

ambiente. O uso de sistemas digitais para dar aulas (di-

minuindo o uso de papel) já é comum nas escolas Lon-

drinas e facilitam o acesso ao material didático, à pesquisa 

e a absorção do conteúdo.

O maior investimento, porém, é direcionado para as 

pessoas. A educação é algo que deve ser incentivado não 

só para os estudantes, mas também para os instrutores 

que precisam se manter atualizados e motivados a apren-

der cada vez mais.

Ainda na abrangência da educação profissional, 

parcerias com o setor privado são bem vindas e é o que 

gera a empregabilidade. Ao ouvir essas empresas, a insti-

tuição ouve o mercado de trabalho e pode partir dessas 

exigências para criar um conteúdo prático e direcionado, 

visando suprir as fragilidades do setor em que atua. Mes-

mo no EAD, a assertividade e o foco nos negócios reduz a 

evasão e fortalece a rede de relacionamento da escola 

com o público externo.

Um longo caminho ainda deve ser percorrido para 

que a aplicabilidade desses métodos seja algo comum nas 

escolas do Nordeste, mas com o objetivo traçado, com o 

empenho dos colaboradores e com o auxílio do empre-

sariado local é possível reestruturar a educação pro-

fissional.

Artigo

Educação: Novos modelos

e novas perspectivas

O maior investimento, porém, é direcionado para as pes-

soas. A educação é algo que deve ser incentivado não só 

para os estudantes, mas também para os instrutores que 

precisam se manter atualizados e motivados a aprender 

cada vez mais.
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