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Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Momento de adequação

Sistema de Escrituração Digital 

O d a s  O b r i g a ç õ e s  F i s c a i s , 

Previdenciárias e Trabalhistas 

(eSocial) começa a valer em janeiro de 2018. 

Existe a necessidade dos empresários e 

contadores estarem atentos às mudanças e 

cientes em relação a avalanche de informa-

ções. O Sistema vai exigir mudanças de 

comportamento, organizacional e tecnoló-

gica nas empresas e organizações contábe-

is. Foi pensando nisso que surgiu a proposta 

de um convênio entre a Fecomércio e o 

Sebrae Alagoas para a promoção de cursos, 

iniciados em outubro.

A primeira turma começou em 

Palmeira dos Índios. O curso acontecerá 

também em Maceió, Arapiraca, Penedo e 

União dos Palmares. Às entidades, 

também cabe o papel de ficarem atentas a 

essas atualizações e repassá-las aos seus 

representados. 

O eSocial foi desenvolvido para 

unificar o envio de informações pelo 

empregador em relação aos seus empre-

gados. O programa irá unificar a captação 

das informações trabalhistas, previden-

ciárias, tributárias e fiscais relativas a 

contratações e utilização de mão de obra, 

com ou sem vínculo empregatício.

A ferramenta vai racionalizar e 

uniformizar as obrigações acessórias para 

os empregadores, facilitando o processo. 

Porém, se não for bem administrado, trará 

problemas ao empresário. Isto porque a 

fiscalização passará a ser mais rigorosa e, 

caso os eventos não sejam comunicados 

no momento adequado no sistema, a 

probabilidade de incidir multa será maior.

É preciso que o empresário e o 

contador estejam em sintonia, pois na 

maioria dos casos, é este quem vai enviar 

os dados ao eSocial. É importante conver-

sar com o profissional ou escritório de 

contabilidade a fim de alinhar o que falta 

para que a empresa esteja apta para as 

mudanças. Afinal, é a atenção que o 

empresário dá ao seu negócio que o faz 

crescer.
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Entrevista

D entro do cenário nacional, a 
Reforma Trabalhista, sem 
dúvida, é um dos assuntos mais 

discutido no País. O tema trouxe 
dúvidas, debates e críticas durante o 
processo de aprovação no Congresso 
Nacional. Para abordar o assunto, a 
Fecomércio entrevistou o advogado 
trabalhista, especializado no Direito 
Coletivo do Trabalho, Flávio Obino Filho. 
Formado em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e sócio Coordenador 
Geral de Flávio Obino Fº Advogados 
Associados S/C, escritório jurídico 
preferido dos empresários gaúchos no 
Marcas de Quem Decide 2017. A Flávio 
Obino Advogados é a segunda colocada 
no ranking nacional entre os escritórios 
especializados no direito do trabalho 
empresarial, tanto pelo número de 
ações como de profissionais. O 
advogado e também autor do livro 
Contrato por Prazo Determinado e 
Banco de Horas e co-autor de uma 
dezena de obras sobre Direito do 
Trabalho, Mediação e Arbitragem, 
profere palestra em Maceió a convite da 
Fecomércio, no auditório do Senac 
Poço, no dia 3 de novembro. Para 
participar basta se inscrever pelo site da 
entidade e levar um quilo de alimento 
não perecível. 

Folha Fecomércio - Na visão do senhor, 
por que o Governo promoveu a Reforma 
Trabalhista? A classe empresarial tem o 
que comemorar?

Flávio Obino Filho - A proposta inicial do 
Executivo era de promover uma 
alteração legislativa que dotasse de 
maior segurança jurídica os acordos e 
convenções coletivas de trabalho. Com 
efeito, as convenções coletivas de 
trabalho vinham tendo suas cláusulas 
anuladas gerando desequilíbrio na 
negociação em um movimento 
deliberado do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) de desprestigiar os 
sindicatos laborais e empresariais. A 
discussão foi levada ao STF que, na 
condição de guardião da Constituição 
Federal, decidiu que, respeitados os 
direitos civilizatórios mínimos, tudo se 
prestava a negociação coletiva, com o 

negociado prevalecendo sobre o 
legislado. Neste cenário é que o projeto 
de lei foi encaminhado ao Congresso 
estabelecendo sobre quais direitos o 
negociado prevaleceria sobre o 
legislado. Mesmo que o objetivo fosse o 
da segurança jurídica, a proposta era 
mais tímida do que a própria decisão do 
STF, ou seja, mesmo com o discurso da 
valorização da negociação, a proposta 
era restritiva. No Congresso, a proposta 
que era tímida se transformou em uma 
verdadeira revolução com alterações 
significativas no direito material e 
processual do Trabalho, regras para 
inibir o ativismo da Justiça do Trabalho e 
que garantem o empoderamento da 
negociação coletiva categorial. Entendo 
que, mesmo com o clima de insegurança 
jurídica que se instalou pela reação da 
Justiça do Trabalho, o empresariado 
tem o que comemorar.

Folha Fecomércio - Quais os principais 
impactos da reforma para o empregador 
e para o empregado?

Flávio Obino Filho - Pela nova lei que 
entra em vigor no dia 11 de novembro, 
não há mais necessidade de assistência 

dos sindicatos às rescisões contratuais, 
valendo, sob o aspecto formal, a 
assinatura pelas partes do termo de 
rescisão com as parcelas identificadas. 
As partes também poderão rescindir o 
contrato por acordo, hipótese em que 
será pago pela metade a multa do FGTS e 
o aviso prévio. Também foi criado o 
procedimento de quitação anual das 
parcelas contratuais com a assistência 
do sindicato laboral. Existem várias 
novidades na lei como o fim das horas in 
itinere, possibilidade de banco de horas 
de seis meses por contratação direta, 
desnecessidade de intervalo para a 
prestação de horas extras pela mulher, 
pagamento apenas do período não 
usufruído do intervalo e não a indeniza-
ção de todo o período, limitação da 
equiparação salarial por estabelecimen-
to, etc. A possibilidade de ampla 
negociação coletiva, respeitados os 
direitos previstos no art. 611-B, é uma 
medida de grande impacto.
 

Folha Fecomércio - Como ficam os 
contratos de trabalho já vigentes? 

Flávio Obino Filho - As novas regras se 
aplicam tanto aos novos contratos como 

Reforma Trabalhista
A flexibilização do modelo de contratação está entre os avanços mais 

significativos das novas normas que começam a vigorar no próximo dia 11/11 

O advogado Flávio Obino Filho diz que empresariado tem o que comemorar



aos vigentes. Em alguns casos deverá ser 
examinado eventual direito adquirido a 
ser observado. 

Folha Fecomércio - O trabalhador que 
possui carteira assinada perderá 
direito?

Flávio Obino Filho - São poucas as 
alterações em comandos legais que 
implicam diretamente em perda de 
direitos. Lembro da questão das horas in 
itinere e o intervalo da mulher para 
trabalhar em horário extraordinário. A 
nova lei, contudo, cria regras em sentido 
contrário a vários entendimentos 
construídos pela Justiça do Trabalho. 
Não posso considerar esta circunstân-
cia como perda de direitos.

Folha Fecomércio - O salário pode ser 
reduzido? Como?

Flávio Obino Filho - A Constituição 
Federal já permite a redução salarial 
desde que através de negociação 
coletiva. A nova lei estabelece que, 
quando a negociação envolver redução 
de jornada ou salário, deverá ser 
estabelecida contrapartida de garantia 
de emprego.

Folha Fecomércio - Em sua opinião, 
quais as mudanças mais significativas 
trazidas pela Reforma?

Flávio Obino Filho - A flexibilização do 
modelo de contratação horária com o 
banco de horas de seis meses, somado 
ao contrato intermitente, são ferramen-
tas que facilitam a diminuição de horas 
de ociosidade, garantindo maior 
produtividade as empresas. São 
alterações significativas. Considero, 
contudo, que a mudança mais impor-
tante é a que de alguma forma regula-
menta o entendimento do STF de que 
tudo pode ser setorialmente negociado, 
mesmo que em prejuízo dos emprega-
dos quando comparado com a lei geral, 
salvo os direitos civilizatórios mínimos 
que, por segurança jurídica, estão 
elencados em artigo específico 
introduzido pela nova lei.

Folha Fecomércio - As entidades 

sindicais, com a Reforma, não terão mais 
a contribuição sindical para auxiliar em 
sua atuação de representação. Neste 
novo cenário, como elas deverão 
proceder?

Flávio Obino Filho - Ao mesmo tempo 
em que a reforma aumenta a responsa-
bilidade das entidades sindicais que 
podem negociar, inclusive, de forma 
diferente da prevista em lei, ela impõe 
aos sindicatos uma asfixia financeira 
incompatível com o modelo eleito. Os 
sindicatos no Brasil representam a 
categoria, o todo. Assim, as contribui-
ções deveriam ser universais e compul-
sórias, atingindo a todos os representa-
dos, independentemente de qualquer 
ato de vontade deles. As entidades 
empresariais, mesmo neste novo 
cenário, deverão manter o encaminha-
mento aos empresários dos documen-
tos para cobrança da contribuição 
sindical. Estes efetuarão o pagamento, 
caso façam esta opção. Com os 
empregados é diferente. A contribuição 
somente será descontada dos salários 
pelo empregador caso o empregado 
faça uma autorização individual, 
expressa e prévia, neste sentido. Assim, 
impõe-se a regulamentação da 
contribuição negocial estabelecendo-
se que a assembleia da categoria poderá 
instituir contribuição vinculada à 
negociação coletiva, atingindo a todos 
os representados, associados ou não. 
Este modelo de representação de toda a 
categoria e sustentação financeira pelo 
todo, convida também à adoção de 
regras que garantam a participação dos 
não associados nas assembleias de 
prestação de contas e nas eleitorais. 
Acredito que o Governo encaminhe 
para o Congresso projeto de lei ou 
medida provisória regulamentando a 
contribuição negocial, que será o 
mecanismo de sustentação financeira 
das entidades de representação 
sindical. 

Folha Fecomércio - Os opositores da 
Reforma alegam que muitos pontos são 
inconstitucionais, gerando um 
retrocesso na legislação trabalhista. O 

que o senhor pensa sobre o assunto?

Flávio Obino Filho - Lamento o clima de 
insegurança jurídica que se instalou a 
partir das discussões sobre a aplicação 
da reforma trabalhista. O Congresso 
ataca de um lado, a magistratura 
trabalhista e o Ministério Público do 
Trabalho reagem de outro. Chegamos 
ao ponto de que alguns magistrados 
simplesmente afirmam que não 
aplicarão a nova lei. Recentemente, este 
movimento de reação esteve reunido e 
editou enunciados paralelos a estrutura 
da Justiça do Trabalho. Alguns deles se 
apegam a normas internacionais e 
regras constitucionais para declarar a 
inconvencionalidade e/ou inconstitu-
cionalidade da reforma trabalhista 
como um todo. Esta discussão de 
constitucionalidade da nova lei poderá 
ser feita, caso a caso, dentro da estrutura 
da Justiça do Trabalho no que se chama 
controle difuso de constitucionalidade. 
É o que defendem os magistrados que 
reagem contra a reforma trabalhista. A 
discussão pode levar uma década, 
criando um clima de total insegurança 
jurídica. De outra parte, como a 
discussão é de constitucionalidade, 
existe a possibilidade de pronuncia-
mento imediato do STF em sede de ação 
direta de constitucionalidade – controle 
concentrado - que poderá ser proposta 
pelas confederações empresariais.

Entrevista

Advogado trabalhista especializado em Direito Coletivo do Trabalho 

e sócio coordenador geral da Flávio Obino Fº 

Advogados Associados S/C

Flávio Obino Filho
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O
 mês das crianças contou 

com uma iniciativa que fez a 

diferença, o Brincando no 

Parque, projeto idealizado pelo Sesc, 

Senac e os Sindilojas Palmeira, 

Arapiraca, Penedo e União dos 

Palmares com apoio da Fecomércio. 

Juntos ,  os  quatro municípios 

contabilizaram um público estimado 

em 12 mil pessoas. Várias atrações e 

atividades lúdicas, totalmente 

gratuitas, garantiram a diversão da 

garotada. A ação contou com a parceria 

de empresários e das Prefeituras 

Municipais, que autorizaram o uso do 

espaço.    
A estrutura do projeto proporcionou 

aos participantes ações recreativas, 

culturais e educativas. Das oficinas literárias 

na biblioteca móvel (BiblioSesc) à boca 

inflável, a criançada pôde aprender se 

divertindo. As atividades mudaram a rotina 

das cidades. 
Muitos jogos estavam à disposição 

das crianças. Xadrez gigante, dama, 

barquete e jogos cooperativos somaram-se 

aos brinquedos infláveis e garantiram muita 

diversão. O projeto ainda contou com 

pernas de pau e com os palhaços Paulo e 

Kelly, que realizaram muitas brincadeiras e 

desafios. Pintura facial, penteados, pintura 

de cabelo com spray e fotos artísticas 

complementaram a programação, 

deixando as crianças totalmente no clima 

das brincadeiras. 
Em Palmeira, Penedo e União dos 

Palmares foi a primeira edição do Brincando 

no Parque. O sucesso da ação em Arapiraca, 

iniciada em 2012, levou a expansão do 

projeto nos municípios onde a Fecomércio 

tem base. 
A abertura do Brincando no Parque 

foi em Palmeira dos Índios, no dia 8/10, na 

Praça do Skate, no Centro da Cidade. O 

evento atraiu cerca de 2.500 pessoas, entre 

adultos e crianças, durante as quatro horas 

de atividades. Para conseguir concretizar o 

projeto, o Sindilojas buscou parcerias 

juntamente com seus associados para 

doações de brinquedos e guloseimas. 

Participaram as empresas: Farmácia 

Ferreira, J Joias, Casa Nova, Casa Semer, 

Drogaria dos Pobres, Torres Fotografia, JM 

Alimentos, Arco Íris Moda, Mundo dos 

Sonhos, Mundo do Real, Albuquerque 

Center, Magazine Só Esporte, Esporte Cal, 

Pipoca Bone, Suco Quinta do Morgado e 

Mundo das Embalagens. 
Para o presidente do Sindilojas 

Palmeira, Gilton Lima, a importância do 

evento é agregar as famílias, pois apesar de 

ser voltado às crianças, os pais se 

envolveram. “Ações assim proporcionam à 

comunidade uma contribuição para uma 

melhor qualidade de vida. Antecipamos o 

Dia das Crianças em nossa cidade e foi 

gratificante perceber o quanto este dia 

transformou as crianças presentes”, 

disse.
Em Arapiraca, o Brincando no 

Parque já faz parte do calendário da 

cidade. Este ano, o público, mais uma vez, 

compareceu e fez do evento um sucesso. 

Aproximadamente 6 mil pessoas 

participaram das atividades no Parque 

Ceci Cunha, no próprio dia 12 de outubro, 

Dia das Crianças. “É uma satisfação para o 

Sistema Fecomércio proporcionar esse 

m o m e n t o .  A g r a d e c e m o s  a o s 

empresários que depositam confiança no 

nosso trabalho ao fazer suas doações”, 

comentou Wilton Malta, presidente do 

Sindilojas Arapiraca e do Sistema 

Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas.

Brincando no Parque
Sesc, Senac e Sindilojas Palmeira, Arapiraca, Penedo e União dos Palmares 

garantem público de 12 mil pessoas em ação para o Dia das Crianças 

As crianças de Arapiraca se dividiram entre brincadeiras e pinturas faciais

Em Palmeira, brincadeiras fizeram a criançada interagir com os palhaços
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Para garantir o sucesso do evento, 

o Sindilojas Arapiraca contou com as 

seguintes parcerias: Supermercado 15, 

Ponto Com, Livraria Arapiraca, Realce, 

Fiska, S Pessoa Embalagens, S Pessoa 

Distribuidor, Styllos Placas, Sorveteria 

Pigelate, Grupo Coringa, Grupo Vieira 

Distribuidor, Escritório Comedoria, Via 

G, Organize Consultoria e Projetos, 

Carajás, A Insinuante Móveis, JC Doces, 

Popular Alimentos, Supermercados 

Unicompra, Bar do Caldinho, Morena 

Bella, Balluá, Araforros, Jr Bijuterias, 

Resgate Consultoria, Mundo da Criança, 

J Cláudio Decor, Moto Peças Rosendo, O 

Chinelin, Lustosa Contabilidade, Visão 

Contábil, JS Confecções, Gracindo's 

Contabilidade, TC Pneus, Escritório 

Emacontec, Consultoria Contábil 

Jordão e Izolda, MS Contabilidade, 

Escritório de Contabilidade Emanoel 

Batista, Livraria e Papelaria Globo, A 

Novidade, Assetec Contabilidade, P&J 

Contabilidade, Central Contábil, 

Estacionamento Vital Curi, Valdir Otávio 

Contabilidade, Promower Agência de 

modas, Luciano Bolsas, Loja Festiva, 

Atacadão do Jeans, Universal Jóias, 

Comercial Queiroz, AB Cereais, Passo a 

Passo Calçados, Casa dos Utensílios, 

Costa Variedades, Thaiz Atacado, 

Sandro Bebidas, Sempre Saudável, 

Análise Assessoria Contábil, Latúcia 

Semi jóias, Isa Modas e Acessórios.
Participaram ainda Central do 

Cabeleireiro, Big Lar, Zanini, Bonita 

Biju, Nunes Ciclo Peças, Comercial 

Lopes, Ponto Cell, Limac's, Pança 

Cheia, Shop Cell, Max Bijoux, MM For 

Men, Robson Pereira, Ótica Vip, 

Criativa Acessórios, Closet Store, 

Picolé e Sorvete Caicó, Anexhus, 

Keyla`s Baby, Casa da Borracha, Salão 

Jóia, Baby Center, Doce Delícia, 

Drogaria Ferreira, New Infotech, Mira 

Modas e Presentes, JC Eletricidade, 

Casa do Inhame, Pinguim Lanches, 

Óticas Matheus, Lojas Diana, Kihei, 

Cleide Bolsas, Colchões Ortobom, 

Moura Magazine, Arapiraca Calçados, 

Travessura, Ótica Ponto de Vista, Luiz 

Bijuterias, Edvânio Ótica e Joias, 

Mercadão das Miudezas, Inove 

Cosméticos, Narciso Enxovais, 

Hospital de Olhos Santa Luzia, 

Supermercado Albuquerque, Santana 

Center, Vício do Corpo, Igor Dantas, 

Lojas Imperador, Auto Serviço Novo 

Brasil, Maganis, Veras Boutique, Espaço 

Banca Júnior, Bafafá, Magazine Vital, 

Calzatto, Farmácia Nacional, Coringa 

Tour, Doce Varejo, Supermercado São 

Luiz, Della's, Tony Cell, Casa da Essência 

e ONG Análise Sorriso do Bem.   
No dia 14/10, o Baixo São 

Francisco recebeu o Brincando no 

Parque. Uma média de 1.800 pessoas 

participaram da ação em Penedo, na 

Praça Comendador Peixoto, no centro 

comercial da cidade. A presidente do 

Sindilojas Penedo, Ana Luiza Freire, 

afirmou que a escolha do local foi 

justamente por está localizado no 

comércio da cidade. “É um momento 

de comemoração pela passagem do 

Dia das Crianças. É uma satisfação 

proporcionar atividades recreativas de 

qualidade, com os profissionais do Sesc 

e do Senac, para a população de 

Penedo. O resultado é muito positivo 

para a cidade”, comentou. 
O Sindilojas Penedo contou com 

a parceira da Rádio Penedo FM, Clínica 

Sorriso Saúde e a Secretaria de 

Desenvolv imento Econômico, 

Indústria e Comércio. 
A edição 2017 do Brincando no 

Parque encerrou em União dos 

Palmares, com as presenças do 

presidente do Sindilojas, Adeildo 

Sotero, e do prefeito Areski Damara de 

Omena, o Kil Freitas (PMDB). A 

estimativa de público foi de 1.800 

participantes. “O nosso objetivo foi 

alcançado, mobilizamos a população e 

conseguimos promover um dia 

especial para as nossas crianças”, 

afirmou Sotero.  
Foram parceiros do Sindilojas: JF 

– O Shopping da Construção, Camilo 

Móveis, Linsbel, Construagro e União 

Medicamentos. 

Recreações integraram participantes e fortaleceram a ação em Penedo

Alunos da rede pública fizeram apresentações culturais em União dos Palmares
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A
 Fecomércio e o Sebrae Alagoas 
firmaram convênio para a 
realização do Programa Sua 

Empresa Legal no Sped Fiscal, o qual 
promoverá cursos de capacitação, 
consultorias e palestras com foco em 
gestão tributária. Tendo como público-
alvo micro e pequenas empresas 
associadas aos sindicatos filiados à 
Federação, o convênio surge para 
auxiliá-las no entendimento das novas 
regras que simplificam a execução das 
obrigações tributárias e fiscais.

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, diz que a uniformização 
das informações otimiza o processo, 
mas o empresário deve estar atento. 
“Sabemos que o empresário, mesmo 
focado na atividade principal de seu 
negócio, ainda precisa cuidar de 
formalidades. E esta questão merece 
uma atenção diferenciada, sobretudo 
porque as Fazendas Públicas têm 
estabelecido novos mecanismos de 
controle, apuração e recolhimento das 
obrigações fiscais, tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas”, 
ressaltou ao falar sobre a importância 
da parceria e da programação 
planejada de cursos, palestras e 
consultorias. O convênio terá vigência 
de 12 meses, podendo ser prorrogado. 

Cursos
A primeira ação do convênio será o 

curso “eSocial: chegou a hora. Prepare 
sua empresa”. A meta das entidades é 
realizar cinco cursos, cada um com 
carga horária de 20h. A programação 
inclui módulos sobre os sistemas de 
escrituração, apuração e recolhimento 
fiscal. A perspectiva é trabalhar com 
100 micro e pequenas empresas, das 
quais 50 receberão 8h de consultoria 
especializada.

O critério para a seleção da 
empresa que receberá a consultoria 
será a assiduidade, contemplando o 
empresário que tiver 100% de 
frequência no curso de gestão 
tributária e que demonstrar interesse 
na adesão à consultoria.

 O primeiro município a receber o 

curso foi Palmeira dos Índios, no último 

dia 24. Os demais serão Maceió, nos dias 

26, 27, 30 e 31 de outubro e 1 de novembro; 

Arapiraca, de 20 a 24 de novembro; 

Penedo, de 27 a 31 de novembro; e União 

dos Palmares, de 22 a 26 de janeiro de 

2018. 
Outra meta do convênio é 

capacitar empresários e contadores 

por meio de um Ciclo de Palestras com 

a temática Gestão Tributária e Fiscal.

Convênio
Parceria entre Fecomércio e Sebrae promoverá 

cursos sobre gestão tributária

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

NA CAPITAL - Outubro registrou a 
menor taxa total de endividados, desde 
abril de 2017, com 64,7% da população 
de Maceió e o menor nível de 
inadimplentes, desde janeiro deste ano, 
com 15,9%. Em relação a setembro, o 
total de endividados reduziu 3% e o de 
inadimplente teve uma queda ainda 
maior, 6,5%. A recuperação dos postos 
de trabalho é uma variável que explica 
momento. A Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor (PEIC) 
foi realizada pelo Instituto Fecomércio, 
em parceria Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).

CALÇADOS - O Decreto 54.611/2017, 
que trata da criação de uma espécie de 
antecipação tributária para as 
operações com calçados, foi pauta de 
reunião com o secretário da Fazenda, 
George Santoro, representantes do 
segmento varejista de calçados e a 
Fecomércio no dia 11. Publicado em 
agosto, o decreto deixa previsto que 
haveria o encerramento da fase de 
t r i b u t a ç ã o .  “C o n t u d o ,  n u m a 
interpretação equivocada do art. 2º, do 
referido decreto, alguns membros da 
gerência de Tributação da Sefaz 
entenderam que, na hipótese de venda 
interna entre varejistas, a referida 
norma autorizaria uma nova cobrança 
do antecipado criado pelo referido 
decreto, o que seria uma bitributação e 
aumentaria demasiadamente a carga 
tributária”, comentou a assessora 
técnica da Fecomércio, Izabel 
Vasconcelos. 

CORREÇÃO – Na reunião, a Sefaz 
ratificou o entendimento quanto ao 
encerramento da fase de tributação e 
assegurou que não haveria cobrança 
nos casos exemplificados.  Na 
oportunidade, o secretário se 
c o m p r o m e t e u  a  e m i t i r  u m 
comunicado formal para os servidores 
do órgão a fim de uniformizar o 
entendimento e evitar transtornos 
para os contribuintes, como apreensão 
de mercadorias e cobrança a maior de 
ICMS. O consultor tributarista da 
Fecomérc io ,  Pau lo  de  Tarso , 
participou do encontro.

Palmeira dos Índios foi o primeiro município a receber o curso 



Fecomércio apresenta sua Agenda Legislativa a vereadores de Maceió em 

Café da Manhã que reuniu parlamentares e empresários em prol do 

Documento da Federação defende medidas focadas no desenvolvimento

C
om o objetivo de retratar de 
forma transparente a opinião 
do Comércio sobre projetos 

de leis de interesse do setor que 
tramitam na Câmara Municipal de 
Maceió, a Fecomércio AL promoveu 
um Café da Manhã com vereadores 
da capital, em 20 de outubro, no Sesc 
Centro. 

O presidente da entidade, 
Wilton Malta, entregou a Agenda 
Legislativa aos vereadores Francisco 
Sales (PPL), Siderlane Mendonça 
(PEN), respectivamente presidente e 
membro da Frente Parlamentar em 
Defesa do Comércio de Maceió; 
Ronaldo Luz (PMDB), Silvio Camelo 
(PV), e Tereza Nelma (PSDB). O 
vereador por Arapiraca, Fabiano 
Leão (PMDB), participou do evento 
para conhecer o trabalho da Frente a 
fim de implementar o modelo 
naquele município. 

Para Malta, a iniciativa aproxima 
o setor produtivo do legislativo, 
contribuindo para a construção do 
desenvolvimento ao tratar assuntos 
que interessam aos empresários e à 
sociedade. “Essa é uma atividade que 
faremos com certa regularidade 
porque precisamos saber o que tramita 
na Casa Legislativa para poder 
apresentar nosso parecer e sugestões 
para, dentro do possível, contribuir 
na melhoria dos projetos de lei”, 
afirmou.

A Fecomércio defende que é 
necessário priorizar políticas de 
estímulo à atividade empresarial e 
apresentou  c inco  propostas : 
alteração do Código Tributário 
Municipal, com a implementação da 
Taxa Simplificada de Maceió (TSM) e 
a revisão do fato gerador das Taxas 
d e  L i c e n ç a s  d e  In s t a l a ç ã o  e 
Funcionamento; simplificação dos 
serviços demandados pelo empresário; 
inst itu ição de campanhas  de 
promoção ao comércio local ; 
instituição de programa de estímulo 
à geração de novos empregos, 
garantindo apoio financeiro a cada novo 
emprego gerado; e o estabelecimento de 
mecanismos de acompanhamento de 

cada Projeto de Lei de interesse do 
setor em trâmite na Câmara.

PODER PÚBLICO
O presidente da Frente, vereador 

Francisco Sales, disse que o setor 
produtivo precisa ser incentivado e 
ressaltou que já foi iniciada uma 
conversa com o prefeito Rui Palmeira 
visando a desburocratização. “O 
poder público tem que parar de 
achar que os empresários, quando se 
reúnem, querem pedir algo. Nós, e 
aqui me coloco como empresário 
também, quando nos reunimos 
buscamos o desenvolvimento por 
uma cidade melhor. A responsabilidade 
que o setor produtivo tem com a 
cidade é muito grande”, avaliou.

Sobre o assunto, o secretário de 

Economia de Maceió, Felipe Mamede, 

antecipou que o município está em via 

de oficializar um ambiente propício 

para isso, pois em breve deve encaminhar 

à Câmara um projeto de lei visando à 

instituição do primeiro Conselho 

Municipal de Desenvolvimento, do qual a 

Fecomércio terá assento. Já o vereador 

Silvio Campelo criticou a atuação da 

Câmara. Segundo ele, houve pressa 

na aprovação da mudança no Código 

Tributário e o setor produtivo não foi 

ouvido. Ele lembrou que o papel do 

legislativo é de moderador entre 

sociedade, entidades e Executivo. 

“Vejo o prefeito como uma pessoa 

sensata, mas sabemos que existe um 

projeto político. Faço crítica também 

ao governo estadual, que vem cobrando 

imposto de forma antecipada. As 

Federações do Comércio e da Indústria 

têm que ter esse papel de pressionar, 

com o apoio do legislativo”, falou.
Prestigiaram o evento representantes 

das entidades Aliança Comercial, CDL, 

Fiea, ASA, FCDL, SindiCFC, Sebrae, 

Sirecom AL, Sincofarma AL, Sincadeal, 

Sindibeleza, Sindilojas Palmeira, 

Sindilojas Penedo; empresários e 

membros da diretoria do Sistema 

Fecomércio, Sesc e Senac.
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Panorama

NOTAS DE INTERESSE

INCLUSÃO – O Senado aprovou 
24/10 o projeto que estimula a 
inclusão de dados nos cadastros 
positivos de crédito. O PLS 212/2017 
estende ao cadastro positivo a 
mesma regra que vale para o 
negativo: as instituições financeiras 
podem incluir informações no 
sistema sem autorização específica 
dos clientes e isso não seria quebra 
de sigilo bancário. O consumidor 
t e m  q u e  s e r  co m u n i c a d o  d a 
inclusão e terá 30 dias para solicitar 
sua exclusão. Após esse prazo 
também poderá cancelar. 

FÉRIAS – A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa aprovou 
proposta  que  dá  t ratamento 
diferenciado para as férias de 
empregados com mais de 60 anos 
d e  i d a d e .  O  e m p r e g a d o  q u e 
comprovar 35 anos de contribuição 
e 65 anos de idade, se homem; e 30 
anos de contribuição e 60 anos de 
idade, se mulher, terá as férias 
acrescidas de um dia para cada ano 
adicional de trabalho com carteira 
assinada. A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, por três 
comissões.

MUDANÇA – A gorjeta deixou de ser 

receita própria dos estabelecimentos a 

partir da Lei nº 13.419/2017 e agora não 

estará mais sujeita à tributação do 

ICMS,  conforme definição da 

Comissão Técnica Permanente do 

ICMS (Cotepe/ICMS). A deliberação foi 

durante a reunião da Comissão que faz 

parte do Confaz. O Conselho comunicou 

a decisão à Federação Nacional de 

Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 

(FNHRBS) em resposta à demanda 

encaminhada pela entidade em maio 

deste ano.

Aspas“

“Defendemos a importância da 
implementação de um programa 
de recuperação mais abrangente, 
com o Estado e as entidades 
identificando essas empresas antes 
de seu fechamento” 

Izabel Vasconcelos,  assessora 
técnica da Fecomércio, sobre o 
Programa de Recuperação Fiscal,  
que começa a partir do dia 1º/11 

“Antes da crise, mais de 20% 
das vagas começavam a ser 
preenchidas em setembro e 
outubro. Nos dois últimos anos, 
esse percentual não passou dos 
15%”

Fabio Bentes, chefe da Divisão 
Econômica da CNC, ao falar sobre 
a contratação de temporários no 
País

“O eSocial tem como objetivo 
simplificar o cumprimento das 
obrigações principais e acessórias 
e aprimorar a qualidade das 
informações das relações traba-
lhistas”

Tanísia Marinho, especialista em 
Direito Tributário, ao proferir palestra 
no Sincadeal para empresários e 
profissionais de RH 

“É fundamental ampliar a malha aérea e 

criar condições para que mais pessoas 

venham nos visitar. Para isso, vamos estrei-

tar o relacionamento com o trade, os agentes 

de viagens. E incentivar o desenvolvimento 

das micro e pequenas empresas, responsáveis 

por 65% dos empregos formais no Estado”

Rafael Brito, novo secretário de Estado do Turismo e 

Desenvolvimento Econômico, durante a posse ocorrida no 

dia 16 de outubro.
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EMENDAS 2018

Foram apresentadas 8.262 emendas à 
proposta orçamentária do próximo ano 
(PLN 20/17), no total de R$ 108,5 bilhões. 
O prazo para apresentação desses plei-
tos à Comissão Mista de Orçamento foi 
encerrado no dia 20/10. As emendas in-
dividuais de deputados e de senadores 
somaram R$ 8,8 bilhões. No total, os 594 
congressistas apresentaram 7.633 
emendas à despesa. São recursos que 
eles direcionam para obras e serviços 
em suas bases eleitorais. A execução 
dessas emendas é obrigatória, sujeita à 
disponibilidade de recursos no Tesouro 
Nacional. Neste ano, ao direcionar re-
cursos para uma determinada ação 
dentro de um mesmo órgão, os parla-
mentares tiveram de indicar o cance-
lamento de recursos em outra área, a 
fim de respeitar o teto dos gastos pú-
blicos. Foram 629 emendas coletivas – 
das bancadas estaduais e das comissões 
da Câmara, do Senado e do Congresso 
Nacional, chegaram a R$ 99,8 bilhões. 
Essas emendas são não impositivas.

SETORES

A área da saúde foi a mais contemplada, 
com R$ 17,4 bilhões, somadas as emen-
das individuais e coletivas, o que sig-
nificou 16% do total. Em seguida, estão 
transporte, com R$ 13,4 bilhões, e edu-
cação, com R$ 12,9 bilhões – cada uma 
dessas áreas representou cerca de 12% 
do total. As emendas serão analisadas 
agora pelos relatores setoriais que au-
xiliam o relator-geral na análise da pro-
posta de Lei Orçamentária Anual, que 
contém a previsão de receita a ser arre-
cadada durante o ano e fixa esse mesmo 
valor como teto máximo para as des-
pesas a serem executadas. O próximo 
passo na tramitação da proposta orça-
mentária é apresentação do relatório da 
receita.

Fonte: Agência Câmara Notícias

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

11,51%

Out/2016

Out/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

15,58%

Out/2016

Out/2017

101,6 pontos

113,3 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

4,69%

Out/2016

Out/2017

87,9 pontos

74,2 pontos

61,8%

64,7%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

É o acumulado do ano segundo a Pesquisa Mensal 
do Comércio (IBGE), em agosto. Em Alagoas, esse 
percentual foi de -1,3%.

+3,6%

Desempenho apresentado pelo IBGE na Pesquisa 
Mensal de Serviços durante o mês de agosto, em AL.

-5,9%

13%  Percentual registrado para a Taxa de Desocupação

-0,38%  Produto Interno Bruto, segundo o IBC-Br, em agosto

+0,16%  IPCA registrado em setembro

+2,54%  IPCA dos últimos 12 meses

MAIS NÚMEROS
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C
aminhos transformados é a 
definição exata para a res-
posta da ação promovida pelo 

projeto Jogando e Aprendendo a 
Viver do Sesc Alagoas direcionado a 
crianças de 7 a 12 anos residentes do 
Litoral Norte de Maceió.

O Projeto acontece na Unidade 
Sesc Guaxuma em quatro dias da 
semana, nos dois períodos: manhã e 
tarde, e faz parte do Programa de 
Gratuidade do Sesc  Alagoas (PCG) 
direcionado a crianças regularmente 
matriculadas na escola, com renda 
familiar de até três salários mínimos, 
onde participam de inúmeras ativi-
dades recreativas, esportivas e edu-
cativas: futebol, handebol, basquete, 
futsal, voleibol, natação, oficinas 
educativas em saúde com temáticas 
de Educação Ambiental, Saúde 
Bucal, dentre outras. 

Os inscritos, entre meninos e 
meninas recebem uniformes, chute-
iras, squeezes, mochila, touca e ócu-
los de natação, maiô ou sunga, mate-

rial de higiene bucal, além de lanches 
no período que estão no Projeto.  

No dia 23 de setembro, 90 crian-
ças que participam do Projeto este 
ano, estavam todas lá, uniformiza-
das, tudo como manda o figurino, já 
que iriam participar do Torneio de 
Futebol de campo, que acontece 
duas vezes ao ano. Antes de começa-
rem com as partidas de futebol de 
campo cantaram o hino nacional e do 
estado de Alagoas. Conheceram as 
regras do jogo, juramento do atleta e 
fair-play (jogo limpo). O conceito da 
atividade surge para aproximar as 
crianças da prática esportiva como 
meio de interação social educacio-
nal.

As crianças assistiram a apre-
sentação teatral do grupo Flora e 
Alecrim que, de forma bem divertida, 
falaram sobre higiene pessoal. Mui-
tos risos e interação foram compar-
tilhados no momento, mas também 
muita emoção e gratidão marcaram 
o dia. A razão não foi para menos, a 

cada ano, crianças que completam 12 
anos se despedem do Projeto para 
dar lugar a outras no ano subsequen-
te. 

Marcos Antônio da Silva, de 11 

anos, que logo irá completar 12, 

encerrando seu tempo no Jogando e 

Aprendendo a Viver, falou que já foi 

para lugares que, segundo ele, jamais 

imaginou ser possível conhecer. O 

Jogando e Aprendendo a Viver levou 

Marcos para os municípios de Pene-

do, Piaçabuçu, Boca da Mata, São 

José da Laje, além das oficinas de 

músicas, e outras atividades que 

participou. “Ganhamos uniformes 

todos os anos. Adoro os torneios de 

futebol, me empolgo bastante. Gosto 

das aulas de música. Fico feliz quan-

do estou aqui com os professores e 

meus amigos”, contou emocionado.  

O encontro, que parecia como 

qualquer outra ação realizada pelo 

projeto, não era, jamais um será igual 

Esporte e cidadania 
Projeto Jogando e Aprendendo a Viver contribui para a formação de 

pequenos cidadãos do Litoral Norte de Maceió

Equipes reunidas no encerramento da atividade
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a outro. Isto porque durante as ativi-
dades, se percebe o quanto as cri-
anças se transformam. A cada ins-

tante estão aprendendo saberes 
sobre diferentes aspectos da vida, da 
saúde, da importância de cuidar do 
lugar onde vivem, compartilhando 
vivências entre si, com os familiares, 
discutindo tabus, mudando os tri-
lhos das dúvidas, incertezas e cons-
truindo caminhos diferentes, com 
luta pela autonomia e esperança de 
um futuro melhor. 

Para David Gabriel, que partici-
pa do projeto há dois anos, seu cami-
nho foi transformado. Segundo sua 
mãe, a cozinheira Esmeralda de 
Jesus, o Jogando e Aprendendo a 
Viver mudou seu filho para melhor. 
“Antes ele não fazia nenhum exercí-
cio. Dormia tarde, acordava cansado 
no dia seguinte para ir à escola. Vivia 
em casa, sem amigos, sozinho. Nes-
ses dois anos, o tempo que ele está 
neste projeto, tudo está diferente. 
Posso dizer que meu filho é outra 
criança. Hoje ele é participativo, 
interage com outras pessoas. Antes 
não havia nenhum amigo chamando 
ele em casa para brincar, como todas 
aqui do projeto moram próximos, 
com os amigos que ele fez aqui, agora 
vivem indo em casa chamando para 
jogar, brincar na rua. Hoje dorme 
cedo, compartilha as coisas, está 
mais educado, respeitando mais as 

situações. Eu sempre tento acompa-
nhá-lo nas ações. Estou muito feliz 
porque ele ainda tem mais três anos 
no Jogando e Aprendendo a Viver”, 
falou a mãe de Gabriel. 

Existente há seis anos, o Jogan-
do e Aprendendo a Viver é um proje-
to integrado entre as áreas de Saúde 
e de Esporte e Recreação do Sesc. 
Durante o ano são realizados quatro 
encontros “Café com Prosa” com os 
responsáveis dos inscritos, onde são 
discutidos temas referentes à comu-
nidade e sua relação com as crianças. 
Este ano participaram de palestras 
do Conselho Tutelar, da Secretaria 
de Educação, além da Secretária de 
Prevenção da Violência, onde discu-
tiram sobre drogas e tratamento de 
usuários. 

De acordo com os pais, as crian-
ças têm oportunidades ímpares que, 
segundo eles, não tiveram em sua 
época. A comunidade do Litoral Nor-
te, em particular, é uma região muito 
carente, sendo imprescindíveis polí-
ticas sociais. A região não conta com 
escolas, hospitais, delegacias, pra-
ças, quadras e espaços para lazer. 

Para a Assistente Social do Sesc, 
Mabel Araújo, a função da Instituição  
de contribuir com as políticas públi-
cas existentes na localidade, possibi-
lita a reflexão da comunidade sobre a 
promoção de saúde e os fatores 

determinantes e condicionantes 
para a saúde. O aprendizado e cres-
cimento pessoal que os familiares 
relatam sobre as crianças, após a 
participação dos mesmos no Projeto, 
são transformadores, resultando em 
aspectos qualitativos objetivados 
com a proposta do Jogando e Apren-
dendo a Viver. 

“Meu filho já havia participado de 

outro projeto com aulas de judô, mas 

não era do Sesc. Aos poucos foi 

ficando desmotivado, porque ele não 

conseguia mudar de faixa. E come-

çou a engordar mais e mais. Vinicius 

tem nove anos, este é o primeiro ano 

dele no Jogando e Aprendendo a 

Viver. E só com um ano, já percebo o 

impacto do Projeto na vida do meu 

filho. Ele emagreceu, sua autoestima 

está alta, ele está mais participativo, 

mais confiante, e muito feliz. Estou 

impressionada com a rapidez do 

resultado. Sou diarista, e às vezes 

não posso acompanhá-lo. Mas gra-

ças a Deus ele nunca faltou, porque 

sempre tem um pai ou mãe que com-

partilha a responsabilidade de levar e 

trazer, não só ele, mas outras crian-

ças até a Unidade, quando os pais 

que trabalham não podem. Isso faci-

litou muito nossas vidas. Esse Proje-

to é tudo de bom”, contou a mãe Ger-

lane Corrêa, cheia de gratidão para 

com o Sesc.

Após o Torneio, os times femininos e masculinos receberam medalhas e troféus 



M
arechal Deodoro passou a 
contar a partir do mês 
outubro com a Unidade 

Móvel Sesc Saúde da Mulher. Para 
formalizar a parceria do convênio 
entre o Sesc e a prefeitura do 
município, no dia 25 de setembro foi 
rea l izado uma so lenidade de 
inauguração. O encontro contou com 
as presenças do Presidente do 
Sistema Fecomércio Sesc e Senac, 
Wilton Malta, o Diretor Regional do 
Sesc Alagoas, Willys de Albuquerque, o 
Prefeito de Marechal Deodoro, 
Cláudio Filho, a Gerente da Divisão 
de Saúde Lazer, Cléa Costa, a 
Conselheira do Sistema Fecomércio, 
Ana Luiza, vereadores, secretários e 
público em geral.

A Unidade Móvel ficará por três 
meses no município em uma área de 
grande circulação de público, facilitando 
o acesso da população. O Sesc tem a 
respetiva de atender mais de dois mil 
exames preventivos de mamografia e 
citologia com as mulheres da cidade e 
comunidades do entorno.

O projeto tem como missão 
contribuir para o rastreamento precoce 
de câncer de mama e colo de útero, 
seguindo os critérios do Ministério da 
Saúde, a fim de diminuir os números de 
morte de mulheres acometidas pela 
doença. Em conjunto aos serviços 
prestados na Unidade, técnicos do Sesc 
estarão desenvolvendo ações educativas 
nas escolas, abordando temáticas como 
gravidez na adolescência, prevenção 
de IST/Aids, dentre outros.

Para o Presidente do Sistema 
Fecomércio, Wilton Malta, com a 
chegada da Unidade Móvel do Sesc, o 
município contará com um maior apoio 
para com o combate a doença. “O Sesc 
cumpre o papel de promover saúde e 
qualidade de vida. Estaremos presentes 
em Marechal Deodoro a partir de agora 
para trabalhar em parceria com a 
prefeitura do município, no atendimento 
das necessidades da população. Iremos 
começar também, a partir desta 
iniciativa, a planejar a extensão de 
nosso trabalho a outras cidades do 
estado”, ressaltou Malta. 

O Diretor Regional do Sesc Alagoas, 
Willys de Albuquerque, destaca a 
colaboração da instituição para os 
cidadãos. "Esta Unidade veio para ajudar o 
Sesc a descentralizar seu trabalho. Nossa 
missão é contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida dos comerciários, mas é 
com muito orgulho que estendemos essa 
assistência à sociedade em geral", enfatizou 
o Diretor.
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www.sescalagoas.com.br

Parceria
No mês do outubro a Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher chega ao 

município Marechal Deodoro e amplia os serviços de prevenção ao câncer 

Gestores celebram a parceria

Gestores do Sistema e a Conselheira 
Ana Luiza visitam a Unidade
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 segunda edição da Mostra de 

A Ar te  e  Cu l tura  do  Sesc 

movimentou a cidade de 

Arapiraca e região no mês de setembro, 

com varias expressões artísticas e ações 

formativas. A programação contou com 

grupos de Alagoas e de outros estados, 

contemplando apresentações de 

folguedos, teatro, dança, circo, literatura, 

música, intervenções urbanas e 

exposições. 
As oficinas, mesas redondas e 

debates abordaram temas como: 

Atuação para Cinema; Tecido Acrobático; 

Dança Contemporânea; Fotografia 

Pinhole; Arranjo Musical; Criação 

Literária; Corpo e Matéria – compartilhar 

a pele e Atuação e Risco; Brincadeira é um 

nome feminino – Mestras na Cultura 

Popular e Afeto em Campo Expandido 

nas Linguagens Artísticas.   
Além da Unidade do Sesc, as praças, 

escolas públicas e o Calçadão do 

Comércio de Arapiraca serviram de palco 

para os grupos de Alagoas, selecionados 

por meio da convocatória, mostrarem 

seus talentos. A população presenciou os 

espetáculos A Cia dos Pés, Cia Fulô de 

Mandacaru, Kamilla Mequita, Cia de 

Teatro e Dança AfroAiêOrum e Cia Clows 

de Quinta, além dos convidados pela 

Coordenação de Cultura do Sesc: O 

Guerreiro Asa Branca, Folguedo Mané do 

Rosário,  O grupo de folguedo 

Quilombinho de Limoeiro de Anadia, a 

Rapper Ariely Oliveira e o Dançarino Jessé 

Batista.
Formado pelo curso técnico de 

Dança da Escola Técnica de Artes da 

Universidade Federal de Alagoas, e 

graduando Licenciatura em Dança, Jessé 

Batista fala sobre sua experiência no 

Projeto. “O trabalho apresentado no 

evento promovido pelo Sesc intitulado 

Aldeia Arapiraca se chama RALÉ. Faço 

uma abordagem sobre o dispêndio de 

energia muscular que a sociedade menos 

favorecida economicamente por fatores 

que são reproduzidos é submetida 

historicamente na construção do Brasil e 

do entendimento de povo brasileiro, ou 

Ralé brasileira. Fazer parte do projeto foi 

de uma enorme satisfação, pois é a 

segunda vez que participo e este 

espetáculo surge do desdobramento de 

um espetáculo criado anteriormente e 

apresentado neste mesmo evento no ano 

de 2016. As expectativas foram as 

melhores, a ideia de aproximar e trocar 

vivências com outros artistas, neste caso, 

artistas arapiraquenses é algo que 

estimula e difundi as práticas para criação 

das Artes da Cena alagoana”.
As Aldeias por todo país são um 

desdobramento do Projeto Palco 

Giratório, através da Rede Sesc de Artes 

Cênicas, contemplando a diversidade do 

fazer artístico. Um dos objetivos é 

possibilitar o diálogo entre os artistas 

locais e nacionais, promovendo o 

intercâmbio por meio da troca de saberes 

e experiências na produção cultural. A 

mostra tem também o intuito de 

estimular a comunidade local ao acesso e 

consumo de bens culturais, estimulando 

a reflexão, o questionamento e a 

socialização. 
Os grupos apresentados na Aldeia 

Arapiraca passaram por análises técnicas, 

estando de acordo com a política cultural 

do Sesc, correspondendo à relevância 

artística/cultural; criatividade e 

originalidade; qualidade artística e 

técnica; adequação do trabalho à sua 

proposta estilística; repertório, que não 

comprometa a integridade do espaço e 

do público e o curriculum. Características 

estas, que comprovam o compromisso da 

Instituição com o desenvolvimento 

sociocultural do Estado de Alagoas.

Arte no Agreste
A Mostra Aldeia Sesc fortalece as manifestações culturais com 

apresentações e oficinas em espaços públicos da cidade de Arapiraca

Apresentação da Mostra Aldeia Sesc no Centro de Arapiraca
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O Senac também ofereceu um 
espaço interativo onde o público teve a 
oportunidade de  participar de um Quiz 
e, por meio dele, identificar interesses, 
aptidões profissionais e concorrer ao 
sorteio de cursos de acordo com a área 
de interesse revelada, como: Confeiteiro; 
Illustrator, Photoshop e InDesign; 
Iniciação à Fotografia; Maquiador; 
Modelista; Técnico em Nutrição e 
Dietética; e um semestre de um curso de 
Idiomas.

Nikoly Laurentino mora em 
Limoeiro de Anadia e estuda em 
Arapiraca. Ela foi uma das primeiras a 
participar do Quiz e ainda foi a 
vencedora do curso Illustrator, 
Photoshop e InDesign. “Gostei muito do 
Quiz e, depois desse resultado, fiquei 

curiosa sobre as opções de cursos que o 
Senac oferece nessa área", disse ela.

Realizado no dia 8 de outubro, às 
19h, no estande do Senac, o sorteio 
contou com mais de 600 participantes e 
foi transmitido ao vivo pelo Facebook da 
instituição, que divulgou o nome dos 
sete ganhadores. Confira abaixo:
.  Adriana Lima da Rocha (ganhadora  

de um semestre de um curso de 
Idiomas)

.  Edilene dos Santos Silva (ganhadora 
do curso Maquiador)

. Manuella Wanderley Tenório de 
Albuquerque (ganhadora do curso 
Modelista)

. Nikoly dos Santos Laurentino 
(ganhadora do curso Illustrator, 
Photoshop e Indesign)

.  Silvio Gonçalves da Silva (ganhador 
do curso Iniciação à Fotografia)

.   Thiago Emmanuel Simplício da Silva 
(ganhador do curso de Confeiteiro)

.  Wallisson Lívio Gonçalves da Silva 
(ganhador do curso Técnico em 
Nutrição e Dietética)

8ª BIENAL DO LIVRO
Senac marca presença na 8ª edição da Bienal Internacional do Livro e 

apresenta ao público estande com espaço interativo

O
 Senac participou, entre os 
dias 29 de setembro e 8 de 
outubro, da 8ª edição da 

Bienal Internacional do Livro de 
Alagoas, o maior evento cultural, 
literário e social do estado. Realizada 
no Centro Cultural e de Exposições 
Ruth Cardoso, em Jaraguá, a Bienal 
teve mais de 150 mil visitantes e 
contou com mais de 250 atividades 
artísticas e culturais.

“A Bienal vai fazer 20 anos e 
continua extremamente relevante para 
a promoção da cultura e da educação no 
estado. Alagoas tem índices baixíssimos 
de leitura, mas o público sempre nos 
surpreende e nos mostra um grande 
interesse nos livros e nas apresentações 
promovidas durante o evento”, explicou 
Diva Lessa, uma das coordenadoras da 
Bienal.

Com mais de mil exemplares de livros 
da Editora Senac nas áreas de Artes, 
Comunicação, Beleza, Gastronomia, 
Gestão, Moda e Saúde, o estande do Senac 
chamou a atenção do público pela 
variedade dos livros. “Não conhecia o 
acervo, mas agora estou impressionado 
com a quantidade de livros que a Editora 

oferece”, falou Nicolaas Gosse Vale, 
neuropsicólogo. Para a RP e professora de 
Turismo, Adriana Thiara, o livro que 
comprou foi um excelente achado. 
“Sempre uso essa autora, Carmem Zitta, 
nas minhas aulas", disse a professora.

Telma Ribeiro, diretora regional do 
Senac Alagoas, comenta que a Bienal é uma 

oportunidade para estimular a educação 
profissional. “A Editora Senac produz 
muito conteúdo, e já é referência nas áreas 
de Gastronomia, Hospitalidade e 
Pedagogia. Com o evento, o grande público 
pode adquirir esse conteúdo e descobrir 
novas possibilidades por meio da educação 
profissional”, concluiu Telma.

QUIZ SENAC

Participantes do Quiz concorreram 
a diversos cursos profissionalizantes

Estande do Senac contou com balcão de informações e espaço interativo
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Especialistas afirmam: o contato 
com a tecnologia estimula o cérebro e 
combate a depressão! Logo, se você acha 
que conversar com os amigos na internet 
ou fazer chamada de vídeo com parentes 
que moram longe é “coisa de jovem”, 
chegou a hora de rever os conceitos. 

Pensando nisso, o Senac abre 
matrículas para os cursos Informática 
para Maturidade e Internet e Redes 
Sociais. Interessou-se? Entre em contato 
por meio do número (82) 2122.7858 ou 
saiba mais pelo site www.al.senac.br.

INCLUSÃO 
Idosos participam da Oficina Conhecendo o Aplicativo Whatsapp, 

promovida pelo Senac Alagoas, na Unidade Poço

MATURIDADE NO SENAC

Com o objetivo de promover a 

inclusão da maturidade no meio 

digital, o Senac promoveu, no dia 26 

de setembro, a Oficina Conhecendo 

o Aplicativo Whatsapp. Realizada na 

Unidade Poço, a turma contou com 

26 alunos e ensinou os primeiros 

passos para usar o Whatsapp, desde 

como conectar o celular à rede Wifi, 

até o envio de mídias pelo app.
“Incluir os idosos no mundo 

digital é extremamente importante 

para que eles se mantenham ativos e 

se sintam capazes. Hoje, essa inclusão 

ainda vai além e se torna essencial 

para que eles se comuniquem melhor 

com a família e fiquem por dentro 

das novidades do mundo”, explicou o 

instrutor da turma,  Maurício 

Alcântara.
Para Elida Xavier, aluna da 

turma, “a Oficina é uma oportunidade 

fantástica para, finalmente, entender 

o Whatsapp. Quanto mais cursos 

como esse o Senac ofertar, mais eu 

vou aprender, porque, com certeza, 

participarei de todos!”. Maria José 

Carneiro também compartilha a 

dificuldade para usar o aplicativo e 

afirma: “tenho o telefone com 

Whatsapp, mas não sei usar, e as 

pessoas de casa não têm muita 

paciência para ensinar, por isso 

temos que meter a cara, correr atrás 

dessas aulas e aprender por conta 

própria”.

Após a apresentação básica do 

aplicativo,  foi  ensinado como 

adicionar um novo contato, como 

limpar uma conversa, como fazer 

ligações por vídeos, como encaminhar 

um áudio ou mensagem e como 

alterar foto e status. Felipe Dietschi, 

gerente do Posto Avançado de 

Tecnolog ia do Senac Alagoas, 

destacou a participação ativa dos 

idosos, e falou que “iniciativas como 

estas visam fomentar a inclusão dos 

idosos no mundo digital. É muito 

instigante observar a alegria e a 

motivação deles em aprender e 

conhecer novas possibilidades de 

interação, proporcionadas pela 

tecnologia”.

Satisfeitos, os alunos da turma aprenderam a usar as ferramentas do Whatsapp
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Batalha gastronômica
Alunos de idiomas do Senac disputam batalha de aromas, sabores e 

surpresas. Atividade é um incentivo à prática do idioma estudado 

ma semana dedicada ao 

U enriquecimento do vocabulário, 
à prática do idioma estudado e às 

pesquisas sobre a Gastronomia de outros 
países. No período de 25 a 30 de setembro, 
os alunos dos cursos de inglês, francês e 
espanhol do Senac participaram da 
Batalha Gastronômica, evento realizado na 
Unidade Fernandes Lima. Eles elaboraram 
pratos típicos dos países quem têm um 
desses idiomas como língua oficial, 
apresentaram os ingredientes e o modo de 
preparo utilizando os conhecimentos do 
idioma estudado em sala de aula, e 
ofereceram para a degustação de um júri 
técnico que avaliou critérios como 
criatividade, sabor, apresentação do prato 
e domínio do idioma – considerando o 
nível da turma.  

O processo de pesquisa, construção, 
preparação e apresentação das receitas 
envolveu os alunos de toda a unidade que 
foram divididos em equipes. “É uma 
atmosfera de competição saudável e 
produtiva. Os alunos dedicaram-se à 
produção dos pratos e surpreenderam 
nas apresentações, em especial, as 
turmas de básico. Foi uma semana em 
que fomos capturados pelo olhar e pelo 
sabor”, salienta Suzana Egito, responsável 
técnica pelos cursos de Idiomas.

Ronaldo Amaro é aluno da turma de 
inglês intermediário 1. Segundo ele, “a 
atividade auxilia no processo de 
aprendizagem do idioma ao propor uma 

forma mais descontraída de avaliação”. 
Opinião compartilhada pela instrutora 
Alana de Souza. “É uma forma de 
aprender o vocabulário de forma mais 
divertida. Estou muito feliz com o 
resultado”, destaca Alana. Rafael farias é 
aluno da turma de Francês Básico 1 e 
também faz graduação em Gastronomia.  
Ele conta que participar da Batalha 
Gastronômica foi uma oportunidade de 
unir a paixão pela culinária e ampliar o 
vocabulário. “Participar dessa atividade 
aguçou a minha curiosidade pelo idioma 
e pela cultura da França. Foi uma 
experiência enriquecedora”, destaca o 
aluno.    

A Diretora de Educação Profissional 
do Senac Alagoas, Cícera Paiva, fez parte 
do júri técnico. “Antes de apresentar os 
ingredientes e o modo de preparo dos 
pratos, eles explicaram um pouco da 
história e da cultura daquele país. Além 
das habilidades gastronômicas, os alunos 
surpreenderam pela diversidade de 
conhecimentos que apresentaram. 
Fantástico!”. A Batalha faz parte do 
calendário de atividades da unidade e, a 
cada edição, surpreende pela qualidade 
na apresentação. 

“Nessa edição, avaliamos de forma 
mais criteriosa e incentivamos a 
interação entre as equipes a fim de 
enriquecer, ainda mais, a bagagem 
cultural de nossos alunos. Estamos 
muito felizes pela dedicação e pelo 

resultado dos trabalhos. Aqui, o que 
menos importa é o resultado”, destaca 
Felipe Dietschi, gerente da Unidade 
Fernandes Lima, referindo-se ao 
resultado da competição que foi 
anunciado no dia 14 de outubro, com a 
entrega de medalhas para as equipes 
vencedoras: entre as turmas de 
espanhol, a de Básico 2 levou o primeiro 
lugar com a apresentação do alfajor; 
entre as turmas de francês, o primeiro 
lugar ficou com a turma de Básico 3, com 
o Crème Brûlée; e entre as turmas de 
inglês, a de Básico 2, com o Beef and Ale 
Pie, e a de Intermediário 1, com o South 
African Marinated Wild Boar Ribs, 
conquistaram o primeiro e segundo 
lugar, respectivamente. 

Cursos

A Unidade Fernandes Lima é uma escola 
especializada no ensino de Inglês, 
Francês e Espanhol, localizada em uma 
das maiores avenidas de Maceió, no 
bairro do Farol. Com metodologia 
diferenciada, professores com vivência 
internacional e atividades extraclasse, o 
Senac é a única instituição de Alagoas 
conveniada à Canadian College, que 
utiliza como sistema de ensino a 
metodologia SMRT English (Student 
Media Relevant Training),  por meio da 
qual os alunos usam as ferramentas 
Google a fim de favorecer o aprendizado 
dentro e fora de sala, fazendo uso de 
informações disponíveis na Internet.

Criatividade, sabor, apresentação do prato e domínio do idioma foram os critérios avaliados durante o evento 



O programa In Company do Senac 

oferece cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento, treinamentos, palestras, 

oficinas e consultorias formatados 

conforme a realidade da empresa 

contratante, podendo ser realizados nas 

dependências 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   eletrônico   crm@al.senac.br.  

No litoral norte
Senac, por meio do programa In Company, realiza curso de Técnicas Básicas 

para Garçom no Povoado Marceneiro, em Passo de Camaragibe

CURSOS IN COMPANY

Marislaine Barros, 24, está 
desempregada. Ela mora no 
povoado Marceneiro, zona 

rural do município de Passo de 
Camaragibe. Desmotivada, encontrou no 
curso de Técnicas Básicas para Garçom, 
realizado pelo Senac por meio de uma 
solicitação do Instituto Tamo Junto, uma 
oportunidade de iniciar a qualificação 
profissional e, assim, conquistar o tão 
sonhado emprego. “Fiquei encantada com 
o curso e a didática do instrutor que 
conseguiu mostrar para a turma a 
importância do atendimento diferenciado 
para a fidelização dos clientes e a 
sustentabilidade do negócio”, comemora 
ela que já se organiza para fazer o curso de 
Garçom, no Senac. “O campo de atuação 
para esse profissional aqui na região é 
muito vasto. Pretendo fazer o curso 
completo e seguir carreira”, projeta 
Marislaine.

Realizado por meio do Programa In 
Company do Senac, o curso de Técnicas 
Básicas de Garçom teve como sede a 
Escola Municipal João Durval, localizada no 
Povoado Marceneiro, onde Marislaine 
reside. As aulas foram realizadas aos 
sábados, no período de 23 de setembro a 28 
de outubro, tempo em que os 24 alunos 
desenvolveram competências como a 
comunicação assertiva, as técnicas de 
atendimento e vendas, a prospecção e a 
fidelização de clientes. Elizeu Pimentel, 22, 
também fez o curso. Ele trabalha como 
recepcionista em uma pousada no 
município de Porto de Pedras e, durante o 
período de aulas, fazia o percurso entre as 
cidades de moto a fim de garantir a 
pontualidade e não perder o conteúdo das 

aulas. “O curso superou as minhas 
expectativas. Pretendo buscar outros 
cursos que possam agregar valor ao meu 
currículo na construção de carreira no 
Turismo, que é o meu sonho”, conta 
Pimentel. 

Maria Marta da Silva, diretora do 
Instituto Tamo Junto – que faz parte da 
produtora de eventos Tamo Junto, explica 
que a região enfrenta uma grande carência 
de profissionais qualificados, o que exige a 
contratação de pessoas de outras cidades 
para atender às demandas das pousadas, 
restaurantes e dos eventos promovidos na 
cidade. “Podemos afirmar que esse curso é 
um divisor de águas na vida desses jovens 
que se sentiam desmotivados ao ver as 
oportunidades de emprego serem 
ocupadas por pessoas de outros 
municípios devido à falta de qualificação”, 
destaca ela, ao antecipar que um novo 

curso, desta vez focado em vendas, está 
sendo contratado pelo instituto e, em 
breve, será realizado pelo Senac no 
município. “Obrigado ao Instituto Tamo 
Junto e ao Senac por nos proporcionar essa 
experiência única”, emociona-se Osmar 
Silva, cheio de certeza por dias melhores.

Uma certeza que tomou conta da 
turma. Leila Santos, pedagoga do Senac 
que acompanhou a turma, explica que, no 
primeiro dia de aula, os alunos 
confessaram se sentir excluídos do 
mercado pela falta de oportunidade, uma 
desmotivação que foi substituída pela 
certeza da qualificação profissional. “O 
curso provocou nos alunos uma reflexão 
sobre a importância da qualificação para a 
mudança de vida. No último dia de aula, 
encontrei uma nova turma composta por 
jovens confiantes e preparada para os 
desafios do mundo do trabalho”, destaca.

Considerado um divisor de águas para a vida profissional dos jovens, curso 

aumenta as chances de empregabilidade 
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Que o período de fim de ano é um dos mais 

esperados pelo comércio, não é novidade. Mas será 

que o ano de 2017 trará algo a mais? Com o comércio 

alagoano acumulando alta de 7,7% até agosto, os 

preços de produtos tradicionais no fim de ano 

apresentando deflação e a recuperação dos postos 

de trabalho (desde setembro), a previsão de vendas 

nos dois últimos meses do ano é de alta.
A confiança do comércio vem, principalmente, 

do aumento das vendas em todos os setores no 

segundo quadrimestre, excetuando-se os segmen-

tos de livros e combustíveis. De maio a agosto, o 

comércio varejista cresceu 3% em Alagoas. Também 

houve crescimento nas vendas dos hipermercados 

(0,7%), tecidos, vestuário e calçados (8,3%), móveis e 

eletrodomésticos (13,9%) e material de construção 

(10%). 
E, conforme divulgado pela Confederação 

Nacional do Comércio (CNC), ao observarmos a 

média de preços acumulada nos últimos 12 meses 

pelo IPCA-15 (o qual avalia 214 bens ou serviços 

demandados) até outubro, percebemos uma 

retração de 1,1%. Os maiores recuos ocorreram nos 

preços dos celulares (-9,1%), equipamentos de TV, 

som e informática (-7,7%) e os preços médios de 

consumo de alimentos e bebidas (-5,4%). 
A previsão do Instituto Fecomércio AL é que o 

Comércio movimente R$ 572 milhões entre os 

segmentos de supermercados, hipermercados, 

vestuário, calçados, perfumaria e cosméticos. As 

viagens serão um pouco menos demandadas neste 

final de ano justamente por apresentarem alta acima 

da média de inflação. Segundo o IBGE, as passagens 

aéreas acumulam alta de 17,9% e, a rodoviária 

intermunicipal, de 7,2%.
Se as vendas estão em perspectiva de melhora, 

esse quadro reflete em mais contratações de 

temporários. Essa observação já pode ser constatada 

pelos dados do CAGED, apontando melhora nas 

contratações do quadro de temporários entre julho a 

setembro; 15% superior ao mesmo período do ano 

passado.
Outros fatores, como a redução da taxa de juros 

administrada pelo Governo Federal (a SELIC), 

também contribuem para a expansão do consumo e 

do investimento neste final de ano. Se no início do 

ano verificávamos taxas de juros no cartão de 453% 

a.a., hoje já conseguimos adquirir no mercado taxas 

de 353% a.a., e isto vale para os empresários, dado 

que as condições para contratações de empréstimos 

para capital de giro e aquisição de máquinas e 

equipamentos foram todos reduzidos nos principais 

bancos brasileiros (BB, CEF, Bradesco, Itaú e 

Santander), após o anúncio de redução da última 

reunião do COPOM.
Por fim, o fôlego aos consumidores que estavam 

em situação de inadimplência com a Caixa 

Econômica Federal em e que podem, até o dia 30/11, 

saldar suas dívidas com descontos e condições 

especiais de até 90%, permite o retorno ao consumo 

de forma saudável, expandindo a oportunidade de 

aquisição à vista. A estimação de crescimento das 

vendas no final do ano (comparado com o ano 

anterior) é de 3,5%.
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Previsão de vendas 

e empregos no Natal 

A confiança do comércio vem, principalmente, do 
aumento das vendas em todos os setores no segundo 
quadrimestre, excetuando-se os segmentos de livros e 
combustíveis. De maio a agosto, o comércio varejista 
cresceu 3% em Alagoas.
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