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abemos que para uma empresa se 

S posicionar no mercado é preciso 

análises e planejamentos de marca, 

público consumidor, tendências, logísti-

ca...; enfim, um conjunto de variáveis que 

direcionam o negócio. Mas, tão importan-

te quanto traçar estratégias, os empresá-

rios devem pensar na estruturação de um 

ambiente de trabalho salutar, física e psi-

cologicamente, para os colaboradores. 

A Medicina do Trabalho contribui pa-

ra esse processo. Com exames admis-

sionais, periódicos e demissionais, entre 

outros, permite que o empregador possa 

acompanhar se as atividades laborais es-

tão impactando na vida do profissional, 

possibilitando assim, adequações ou re-

manejamentos em seus quadros, caso ne-

cessário. Isso evita transtornos para a saú-

de do trabalhador e, consequentemente, 

contribui para a manutenção do ritmo 

produtivo da empresa, sem falar na econo-

mia gerada por prevenir afastamentos ou 

potenciais ações jurídicas.

Pensando nisso, a Fecomércio firmou 

convênio com a Clínica Integrada de Au-

diologia e Fonografia (Clinaf) ofertando 

preços diferenciados em procedimentos 

na área de Medicina do Trabalho para as 

empresas do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo. A ideia é que estas empresas fi-

quem em dia com obrigações legais rela-

tivas aos seus colaboradores, o que é mui-

to importante, principalmente em tempos 

em que a fiscalização do governo será in-

tensificada por meio da obrigatoriedade 

do eSocial. 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Saúde e produtividade

Mas esse benefício não ficará restrito 

às empresas: já que a clínica oferta espe-

cialidades médicas como pediatria e car-

diologia, bem como realiza exames clíni-

cos, o convênio será extensível aos depen-

dentes dos colaboradores, bastando que 

estes comprovem o vínculo empregatício 

com empresas do setor representado pela 

Federação. Isto porque sabemos como é 

importante o colaborador estar tranquilo, 

também, quanto à saúde de seus familia-

res.
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Entrevista

G
raduada em pedagogia e com 
pós-graduação em psicope-
dagogia clínica  institucional, 

Taciana Lira, jovem e experiente na 
área de Educação, atua há dois anos no 
Projeto Sesc Ler em Arapiraca/AL, na 
função de orientadora pedagógica. 
Nesta entrevista, a profissional fala do 
que é a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), sua funcionalidade e seu im-
portante papel como ferramenta so-
cial, além de compartilhar experiências 
e ponto de vista sobre o Ensino a Jovens 
e Adultos que, segundo ela, se sente li-
sonjeada em fazer parte de um projeto 
tão significativo na vida das pessoas, 
uma via dupla de transformação: “É 
uma troca de experiências. Gratifican-
te saber que somos responsáveis, de al-
guma forma, pelo brilho no olhar dos 
nossos alunos quando descobrem o 
desconhecido”. 

Folha Fecomércio – Do que se trata 
especificamente a EJA?

Taciana Lira - Consiste em ações desti-
nadas a jovens, adultos e idosos que não 
tiveram acesso ou continuidade dos es-
tudos em idade regular. A Atividade atua 
com um trabalho sistemático de educa-
ção e habilidades de estudos, com pro-
gramação integrada a ações culturais e 
recreativas realizadas pelo Sesc Alagoas, 
como exposições de artes visuais, espe-
táculos musicais, teatrais e exibição de 
filmes.

Folha Fecomércio – Existe um projeto 
pedagógico curricular nacional que 
prevê a educação de jovens e adultos?

Taciana Lira - Sim, Lei de diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB 
9.394/96), que trata da Educação de 
Jovens e Adultos no título V, capítulo II 
como modalidade da Educação básica.

Folha Fecomércio – Como são realiza-
das as inscrições e quais os critérios 
necessários para ser aluno da EJA na 
instituição Sesc?

Taciana Lira - O aluno deverá compa-
recer à unidade Sesc portando os do-

cumentos: Certidão escolar; RG; CPF; 
Comprovante de residência; foto 3x4. 
Os critérios estabelecidos são a idade 
mínima de 15 anos e não ter cursado até 
o 5º ano do Ensino Fundamental I. A 
inscrição é gratuita, tanto aos comer-
ciários e público em geral, além ainda 
de ofertar os materiais escolares, uni-
formes e lanche.

Folha Fecomércio - Como esses alu-
nos são avaliados? (provas, relatórios, 
trabalhos em grupos).

Taciana Lira - Como essa aprendiza-
gem é dada de forma contínua e per-
manente, as avaliações utilizadas estão 
interligadas desde a vivência desses 
alunos até os meios de avaliar como um 
todo; na interação, diálogo, participa-
ção, em sua aprendizagem dos con-
teúdos abordados e posteriormente na 
sua frequência às aulas, nos trabalhos 
individuais e em grupos, provas, textos 

e apresentações escolares.

Folha Fecomércio – Existe um dife-
rencial no plano pedagógico do Sesc 
com as demais instituições educacio-
nais da EJA? Se sim, como acontecem 
essas atividades?

Taciana Lira - O diferencial que o alu-
no do Sesc tem é por meio das ativi-
dades educativas integradas com as 
demais áreas de atuação da insti-
tuição como: a Saúde, a Cultura, o 
Lazer e a Assistência. Participam com 
visitações em exposições, além de ex-
por os próprios trabalhos desenvol-
vidos, apresentações culturais, cursos 
e oficinas; na saúde vivenciam os pro-
jetos Ver Para Aprender e o Vida Mais 
Saudável; no lazer tem o projeto 
SescConhecer. 

Folha Fecomércio - Segundo pesquisa 
publicada pelo IBGE em 2016, existe 

“Eu quero ler”
Enquanto o IBGE indica baixa no índice de inscrições no Programa EJA em todo 

o país, o Sesc potencializa o ensino com atividades integradas

Taciana e a aluna Josefa Carvalho, de 62 anos



Entrevista

uma queda acentuada de matrículas na 
EJA em diversos municípios do país. 
Como você tem percebido esse con-
texto e quais os riscos disso?

Taciana Lira - Percebe-se essa queda 
pela falta de conciliação dos estudos 
com a carga horária de trabalho e a ro-
tina familiar, somado a outros fatores, 
como baixa autoestima e conflitos fa-
miliares. No Sesc é oferecido um en-
sino diferenciado onde os alunos têm 
oportunidades, e com isso o nosso 
índice de matrículas vem aumentando 
cada vez mais; principalmente pela dis-
ponibilidade de turnos, visita domici-
liar ao aluno desistente tentando res-
gatá-lo e para a divulgação daqueles 
que não conhecem o Projeto Sesc Ler 
em busca de novo público/aluno.

Folha Fecomércio – Na sua análise, 
qual a importância de investir em Edu-
cação de Jovens e Adultos? 

Taciana Lira - O aluno precisa intera-
gir com o meio social em que vive. Para 
isso, ele precisa desenvolver hábitos de 
leitura e escrita, para que se reconheça 
como sujeito crítico, direito universal 
que, em virtude de situações de desi-
gualdades, lhe foi negado no passado e 
lhe é dificultado no presente. 

Folha Fecomércio – A diferença gera-
cional nas salas de aula da EJA é um 
desafio?

Taciana Lira - Encontramos experiên-
cias e vivências diferentes, seja pela 
idade ou a cultura que cada geração 
apresenta. São importantes essas tro-
cas, para ocorrer a interação e a socia-
lização.

Folha Fecomércio – Quais os desafios 
para a formação de professores de EJA? 

Taciana Lira - No geral, eu percebo a 
falta de capacitações, recursos e meto-
dologias específicas para se trabalhar, 
que sejam capazes de suprir as neces-
sidades dos professores e alunos, no 
processo de ensino/aprendizagem e 
na formação dos mesmos enquanto ci-

dadãos críticos capazes de interagir 
com o meio social. No Sesc, temos toda 
essa assistência corporativa, onde vi-
vemos em constante aprimoramento 
com capacitações, encontros, confe-
rências e congressos educacionais.

Folha Fecomércio – Com a reforma do 
ensino médio, essa nova reformulação 
afetou a EJA?

Taciana Lira - Não afetou. A reforma 
flexibiliza o conteúdo, dá novo peso ao 
ensino técnico e incentiva a ampliação 
de escolas de tempo integral.

Folha Fecomércio – Qual o maior pú-
blico atendido na EJA do Sesc?  

Taciana Lira - Temos alunos de várias 
faixas etárias, porém o nosso maior pú-
blico são os adultos acima dos 30 anos. 

Folha Fecomércio – Na sua vivência 
diária com os inscritos na EJA, quais as 
dificuldades percebidas como um indi-
cador para a desistência?

Taciana Lira - Falta de transportes pe-
la a localização; supletivos oferecidos 
em outras instituições e pela carga ho-
rária de trabalho e a rotina familiar des-
ses alunos.

Folha Fecomércio - Quais estratégias 
utilizadas no Sesc para ajudar os alunos 
da EJA a superar as dificuldades?

Taciana Lira - Despertar a curiosidade 
do aluno através de temas atuais; as vi-
vências do dia a dia que cada aluno pos-
sui; metodologias e novas formas de 
ensino, levando o aluno a ser crítico e a 
interagir com o meio social; e mensa-
gens, vídeos e filmes de motivação. 
Dessa forma, procura-se aperfeiçoar 
as dificuldades com as metodologias 
acima citadas que são utilizadas no dia 
a dia do professor.

Folha Fecomércio - Que materiais e 
conhecimentos dos adultos são utiliza-
dos nas aulas?

Taciana Lira - Os conhecimentos dos 
adultos representam um material rico 

para a aprendizagem, onde acontece a 
troca de experiências, servindo como 
uma base para o processo de ensino – 
aprendizagem. Dessa forma, eles 
aprendem ouvindo e interagindo como 
um todo. Oficinas, jogos, biblioteca, es-
porte, saúde, cultura e lazer também 
são ferramentas essenciais.

Folha Fecomércio - O que é feito 
quando na turma os alunos não estão 
no mesmo ritmo?

Taciana Lira - As atividades devem ser 
diferenciadas, adaptando e realizando 
de acordo com o nível de conhecimen-
to e habilidade que cada aluno possui.

Folha Fecomércio - Qual mensagem 
você deixaria para os futuros professo-
res que atuarão na educação de jovens 
e adultos?

Taciana Lira - Que não devemos desis-
tir! E a Educação de Jovens e Adultos – 
EJA é sempre um recomeço que nunca 
terá fim e a escola sempre teve o 
objetivo de transformar, se não, ela não 
teria sentido.

Graduada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional

Taciana Lira
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T
odo empregador sabe: a saúde 
do colaborador está relacio-
nada à qualidade do seu tra-

balho. Por isso, é importante dar aten-
ção à forma como o funcionário de-
sempenha as atividades a fim de evitar 
lesões que possam comprometer a 
saúde e, consequentemente, afetar a 
produção.

Para auxiliar as empresas neste 
processo, bem como assegurar a inte-
gridade física dos trabalhadores, é im-
portante a realização de exames e pro-
cedimentos relacionados à Medicina do 
Trabalho, ficando em dia com as normas 
regulamentadoras e demais previsões 
legais. E essa preocupação não evita 
apenas acidentes ou afastamento de 
trabalhadores. Com a obrigatoriedade 
do eSocial, a fiscalização sobre as em-
presas será intensificada e aquelas que 
não se preocuparem em cumprir deter-
minações como exames admissionais, 
periódicos e demissionais, entre outros, 
serão passíveis de multas.

Nesse contexto, com base no fa-
to de que as empresas do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismos possuem 
interesse em se adequarem às normas 
de Saúde e Segurança do Trabalho, a 
Fecomércio AL firmou convênio, em 
janeiro, com a Clínica Integrada de 
Audiologia e Fonografia (Clinaf) para 

que as empresas do setor possam ter 
acesso a preços diferenciados na rea-
lização de exames e consultas de seus 
colaboradores nas especialidades 
oferecidas pela clínica, bem como 
procedimentos na área de Saúde e 
Medicina do Trabalho, a exemplo da 
elaboração de Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA).

“É importante levar aos nossos re-
presentados a possibilidade de ter ser-
viços de qualidade com um custo bene-
fício que contribua para o equilíbrio fi-
nanceiro das empresas”, disse o presi-
dente da Fecomércio, Wilton Malta.

Para Daniel Linhares, sócio ad-
ministrador da Clinaf, a parceria con-
tribuirá para conscientizar os empre-
sários. “Apesar de haver previsão le-
gal, muitos empresários ainda desco-
nhecem algumas obrigatoriedades. 
Acham que devem fazer apenas o exa-
me admissional e o demissional, sem 
se atentarem aos periódicos e os es-
pecíficos de alguns cargos, a exemplo 
da audiometria para os profissionais 
que utilizam muito o rádio”, explica.

Com a experiência de quem atua 
há 16 anos no mercado alagoano, Da-
niel defende que muitos problemas 
que as empresas têm com licenças de 

colaboradores são causados porque 
não são realizados os exames perió-
dicos. “O normal é que seja realizado de 
ano a ano para que a empresa visualize 
se o colaborador tem problema na fun-
ção que exerce, se precisa ser remane-
jado ou trocar o EPI [Equipamento de 
Proteção Individual]. Isso pode evitar 
futuras ações judiciais”, observa, acres-
centando que esse comportamento 
ocorre porque, às vezes, o empresário 
acredita se tratar de um custo a mais. 
“Infelizmente, hoje, o empregador não 
pensa em fazer esse trabalho de pre-
venção, porque se faz, precisa ter gas-
tos. Só que esses gastos evitam custos 
futuros de processo trabalhistas. Se 
jogar na calculadora, os custos com os 
exames são menores do que com uma 
ação”, avalia.

Como a Clinaf traz em seu corpo 
médicos de especialidades como pe-
diatria, cardiologia, clínica médica, 
pneumatologia, radiologia, fonoau-
diologia, odontologia e psicologia, 
além de realizar exames de Raios-X e 
Ultrassonagrafias, os dependente dos 
colaboradores das empresas do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
também terão acesso aos preços di-
ferenciados, desde que comprovem o 
vínculo empregatício por meio da 
carteira de trabalho.
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Saúde

www.fecomercio-al.com.br

Fecomércio firma convênio com a Clinaf na área de Medicina do Trabalho. 

Iniciativa levará às empresas representadas preços diferenciados

Como a clínica tem outras especialidades médicas, convênio será extensível aos dependentes de colaboradores do setor
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A
s empresas brasileiras gastam, 
anualmente, 1.958 horas para 
calcularem e pagarem os tribu-

tos inerentes à atividade empresarial. 
Para se ter uma ideia do impacto dessa 
demanda, a média da América Latina e 
Caribe é de 332 horas, segundo pesqui-
sa realizada pelo Banco Mundial. Esses 
e outros dados foram abordados na 
palestra “ICMS e suas complexidades”, 
com o advogado tributarista Pedro 
Mendonça de Barros, realizada em 24 
de janeiro, pela Fecomércio AL.

A iniciativa faz parte do Programa 
“Sua empresa Legal no Sped Fiscal”, de-
senvolvido em parceria com o Sebrae 
Alagoas, e conta com o apoio do Senac. 
Ao falar sobre o programa, o presidente 
em exercício Gilton Lima, citou a impor-
tância da capacitação. “Nossos colabo-
radores precisam ser capacitados e nos-
sos empresários também, para que pos-
samos nos fortalecer a até aumentar a 
renda, pois quando o comércio tem pes-
soas capacitadas, aumenta a produtivi-
dade”, afirmou.

ICMS
O Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) tem 
três fatos geradores: operações rela-
tivas à circulação de mercadorias, 
prestação de serviços transporte in-

terestadual e intermunicipal e a pres-
tação de serviços de comunicação. O 
palestrante ressaltou que mercado-
rias são bens destinados à venda e, as-
sim, os operadores devem ficar aten-
tos se o objeto que será comercializa-
do se enquadra ou não com conceito 
jurídico de mercadoria. Isso porque 
algumas situações, como por exem-
plo, a venda de ativo imobilizado de 
uma empresa, por se tratar concei-
tualmente de um “bem” e não de uma 
“mercadoria”, não é capaz de atrair a 
incidência do ICMS.

Da mesma forma, a mera circu-
lação física da mercadoria sem haver a 
transferência de titularidade não se 
enquadra dentro do campo de inci-
dência do ICMS, embora Alagoas, com 
base na Lei Kandir e na Lei Estadual 
5.900, continue a cobrar o ICMS na 
transferência interestadual da mer-
cadoria entre estabelecimentos de 
um mesmo contribuinte. “Em 2014, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) já fir-
mou entendimento de que o mero 
deslocamento de mercadorias entre 
estabelecimentos de um mesmo con-
tribuinte, ainda que localizados em 
unidades distintas da Federação, não 
constitui fato gerador do ICMS. Ape-
sar de pacificado esse entendimento, 
o Estado de Alagoas ainda cobra”, afir-

mou Barros, complementando que 
ainda existem cobranças inconstitu-
cionais no âmbito estadual.

Um fato que chama atenção na 
tributação do ICMS refere-se ao cál-
culo, o qual não é feito somente sobre 
o valor da mercadoria, mas também 
sobre o valor do próprio ICMS. Ou se-
ja, uma mercadoria que custe R$ 1.000 
com alíquota de 17%, em tese o ICMS 
deveria ser R$ 170,00, mas acaba sen-
do de R$ 204,82 (soma dos 17% sobre o 
valor da mercadoria acrescido do 
ICMS, 0,17%). “É o chamado ICMS por 
dentro. Na prática, isso não é muito 
percebido porque o próprio sistema já 
realiza o cálculo”, explicou.

Outra particularidade diz res-
peito às alíquotas interestaduais, cujo 
estado de origem fica com o ICMS 
correspondente à sua alíquota, ca-
bendo a diferença ao estado que rece-
be a  mercadoria. “Se quem está com-
prando for contribuinte, será ele 
quem deverá realizar o recolhimento 
ao Estado de Alagoas com essa dife-
rença. No caso de não ser contribuin-
te, quem fará o recolhimento será o 
remetente”, falou.

O presidente do Sindicato dos 
Representantes Comerciais do Esta-
do de Alagoas (Sirecom AL), Arthur 
Guillou, prestigiou o evento.

Sped Fiscal
Complexidades do ICMS foram abordadas pelo tributarista Pedro Mendonça 

de Barros em palestra da Fecomércio em parceria com o Sebrae

“Ainda existem cobranças inconstitucionais no âmbito estadual”, disse o advogado
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Editora da Universidade Fede-

A ral de Alagoas (Edufal) publi-
cou recentemente novas edi-

ções de dois livros para o público in-
teressado pela formação do Estado de 
Alagoas e pelo funcionamento da mo-
derna economia alagoana. Os dois são 
de autoria de Cícero Péricles de Car-
valho, doutor em Economia pela Uni-
versidade de Córdoba, na Espanha, e 
professor do curso de Economia e da 
pós-graduação em Geografia da Ufal.

Os livros “Formação Histórica de 
Alagoas” (4ª edição) e “Economia Po-
pular, uma via de modernização de 
Alagoas” (7ª edição) estão entre os li-
vros mais vendidos na Edufal. A obra 
sobre a formação alagoana aborda os 
aspectos sociais e econômicos mais 
significativos desde os primeiros pas-
sos da colonização portuguesa até as 
características atuais de Alagoas. Os 
catorze capítulos tratam de temas 
econômicos regionais, como a cana-
de-açúcar, a pecuária, a agricultura, o 
ciclo do algodão e a esperança no pe-
tróleo; além de descrita a história de 
Alagoas no sentido social e político, 

como a ocupação territorial, a escra-
vidão, as guerras e rebeliões passadas, 
até chegar aos nossos dias.

O professor Cícero Péricles res-
salta que o livro “Economia Popular” é 
um manual com linguagem direta pa-
ra um público não especializado. Ex-
plica como funciona a economia de 
Alagoas, enfatizando o peso de cada 
um de seus segmentos produtivos e 
das transferências federais. Tratando 
de cada um dos setores da economia 
estadual, o livro registra as mudanças 
que ocorrem no século XXI na vida 
econômica de Alagoas e aponta quais 
as perspectivas para os anos futuros.

Segundo o autor, os dois livros, 
apesar do estilo acadêmico, têm uma 
linguagem acessível, sem muitos ter-
mos técnicos, o que facilita a com-
preensão por parte de um leitor não 
especializado nos temas. Os tra-
balhos estão disponíveis na Edufal 
(3214-1111 e www.edufal.com.br) e no 
site Quilombada, especializado em 
comercialização de livros alagoanos 
(www.quilombada.com.br), ou nas li-
vrarias comerciais de Maceió.

Economia alagoana
Livros de professor da Ufal abordam novos estudos 

sobre o Estado

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

HOTELARIA – A expertise da Hloft 
Soluções na implantação de empre-
endimentos hoteleiros foi apresen-
tada, no dia 7, pelo empresário Miki 
Hiroshe, em reunião promovida pela 
Fecomércio com apoio da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Hotéis 
de Alagoas (ABIH/AL). A assessora da 
presidência, Cláudia Pessôa, disse 
que a iniciativa faz parte de um pla-
nejamento da entidade para possi-
bilitar aos empresários o acesso ao 
comércio exterior.

SOLUÇÕES - Miki Hiroshe disse que 
a empresa surgiu do empenho em 
apresentar soluções ao ramo hote-
leiro na área de compras e gerencia-
mento. Para isso, a Hloft gerencia 
desde a obra civil, entregando o em-
preendimento pronto para funcio-
nar. O presidente ABIH/AL, Milton 
Vasconcelos, gostou da proposta, 
mas considerou que o desafio seria 
alinhar essa solução com as formas 
de financiamento, já que cerca de 
80% dos empreendimentos que 
estão chegando são financiados pelo 
Banco do Nordeste, que não trabalha 
com importação.

SOLIDARIEDADE - O Sindicato dos 
Jornalistas de Alagoas (Sindjornal) e 
o Grupo Jornalistas Solidários reali-
zam, dia 7 de abril, das 8h às 12h, no 
Sesc Poço, em Maceió, um Bazar So-
lidário com o intuito de captar re-
cursos para o tratamento médico do 
jornalista Marcelino Freitas Neto, 
diagnosticado com Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA). 

DOAÇÕES - Além do Sesc, apoiam a 
iniciativa, especificamente como 
postos de coleta, a Fecomércio, o 
Senac (Poço e Pinheiro), o Ministério 
Público de Alagoas, a Rubi Joias, o 
Jornal Extra e o próprio Sindjornal. 
Quem desejar contribuir pode doar 
roupas, sapatos, acessórios, livros e 
outras peças. Mas também é possível 
doar via depósito bancário: Banco do 
Brasil/Glória Adélia C.Freitas/CPF: 
031.462.284-59/Agência: 0007-
8/Conta: 12.359-5.

Fecomércio e Sesc solicitam mutirão do Instituto 

de Identificação para Arapiraca

presidente da Fecomércio, 

O Wilton Malta, e o diretor re-
gional do Sesc, Willys Albu-

querque, estiveram reunidos, no dia 8 de 
fevereiro, com o diretor do Instituto de 
Identificação, Roney Nascimento.

Segundo explicou Malta, que tam-
bém preside o Sindilojas Arapiraca, a ini-
ciativa do encontro surgiu após os ges-
tores perceberem uma dificuldade dos 
usuários do Sesc e do Senac daquele mu-
nicípio obterem a carteira de identifica-
ção para, a partir daí, poderem fazer seus 
cadastros nas entidades. “Os alunos nos 
procuraram falando sobre a dificuldade 
que estavam enfrentando para tirar a car-
teira e nos sugeriram essa intermediação 

com o Instituto de Identificação. Por isso, 
estamos propondo que seja feito um mu-
tirão em Arapiraca”, disse.

A proposta da Federação e do Sesc 
é disponibilizar a estrutura física para 
que o mutirão possa ser realizado, fi-
cando o instituto com a parte de mate-
rial humano.  “A ideia não é só contribuir 
com os usuários e alunos, mas também 
com o Estado”, reforçou Willys. 

Diante do pleito, o diretor do Ins-
tituto de Identificação afirmou que toda 
ação é valida, principalmente quando 
beneficia os cidadãos, mas solicitou que 
o pedido fosse formalizado por ofício 
para que, nos trâmites internos, seja 
avaliada a viabilidade da demanda.

Texto: Márcia Alencar



O
presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Produ-
tos Farmacêuticos do Estado 

de Alagoas (Sincofarma AL), José Anto-
nio Vieira, reuniu-se, no dia 7, com a 
consultora comercial e a coordenadora 
da Faculdade Maurício de Nassau (Uni-
nassau), respectivamente Naiza Alves e 
Renata Cardoso Gomes, a fim de dis-
cutir o andamento do curso superior de 
Farmácia ofertado pela instituição de 
ensino. O advogado do sindicato, Fran-
cisco Rêgo, acompanhou a reunião.

O curso é realizado na modalidade 
de Ensino a Distância (EAD), com turmas 
do primeiro ao oitavo período.

A coordenadora falou sobre os 
âmbitos legais do curso, aprovado pelo 
Ministério da Educação (MEC) desde 
2013. Explanando questões demandadas 
pelos associados do sindicato, as repre-
sentantes da instituição de ensino ga-
rantiram que o curso tem legitimidade 
no cenário acadêmico e profissional.

ARAPIRACA
Em relação à abertura do curso em 

Arapiraca, a primeira turma já foi fe-
chada e 45 alunos participaram da aula 
inaugural no dia 17. Representando o 
sindicato na ocasião, o executivo Ni-
valdo Neves falou sobre a importância 
do curso. “Esta unidade vem atender a 
todos os alunos da região agreste e ser-
tão do Estado, centralizando e oportu-
nizando a todos da região terem acesso 
à graduação em Farmácia. Assim, as em-
presas das regiões podem ter uma mão 
de obra mais especializada”, frisou.

As aulas presenciais acontecem 
sempre aos sábados e os alunos têm di-
reito a todo o acervo contido no site e na 
biblioteca da instituição, além de video-
conferências disponíveis, foi o que afir-
mou Andreia Santos. 

As mensalidades custam R$ 
645,45. Para a primeira turma, a Uni-
nassau está ofertando um 25% no va-
lor das mensalidades durante todo o 
período do curso. Além disso, todo as-
sociado do Sincofarma terá um des-
conto de 30% em cima desse valor.

O presidente do sindicato avalia a 

importância da parceria. “Conseguimos 
abrir mais uma turma e a implantação do 
curso aqui em Arapiraca terá um impac-
to positivo no setor aqui na região do 
agreste”, constatou.

Para o reitor o reitor da Uninassau, 
Lamastine Vasconcelos, a abertura do 
curso reforça a visão da entidade em re-
lação ao ensino profissionalizante. “Nós 
enxergamos a trabalhabilidade e não a 
empregabilidade, pois estamos forman-
do profissionais tanto para o trabalho, 
quanto para a difusão de conhecimen-
tos”, pontuou.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Com intermediação do Sincofarma, Uninassau terá curso EAD em Farmácia 

no polo Arapiraca. Associado do sindicato terá desconto de 30%

NOTAS DE RODAPÉ

VISITA – Para conhecerem a atuação 
da Unidade Móvel Saúde Mulher, do 
Sesc Alagoas, na estadia em Junquei-
ro, os empresários José Mendes e Jane 
Márcia, do Supermercado 2 Irmãos, 
estiveram na instalação. A visita foi 
acompanhada do presidente do Siste-
ma Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas 
e do Sindilojas Arapiraca, Wilton Mal-
ta, que falou sobre o projeto.

DIA DE LAZER – O Sindilojas Palmeira 
dos Índios, em parceria com o Sesc 
Guaxuma, promoveu, na segunda-
feira de Carnaval (12), um dia de lazer 
aos comerciários de empresas asso-
ciadas à entidade. Participaram 50 
pessoas e a programação contou com 
a apresentação musical da banda Pi-
menta de Solo. A próxima caravana 
deve acontecer no mês de setembro. 

CALENDÁRIO 2018 – Para finalizar o 
planejamento do calendário de feria-
dos e datas especiais para o funcio-
namento do comércio durante 2018, a 
presidente do Sindilojas Penedo, Ana 
Luiza Freire, reuniu-se em janeiro 
com representantes do Sindicato dos 
Comerciários, da Prefeitura Munici-
pal, da Igreja Católica e da Câmara de 
Dirigentes Lojistas.

Em reuniões, sindicato relatou as demandas dos associados, dando início à parceria
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Panorama

“Enquanto o Brasil vive uma das suas maiores 

crises, Alagoas está em pé, está firme, honrando 

seus compromissos, com o Governo em dia. De 

maneira que estou muito otimista com relação a 

2018. Nos anos anteriores fizemos todos os pro-

cedimentos para que neste ano tenhamos a 

maior produtividade do Governo”

NOTAS DE INTERESSE

SERVIÇOS - O volume de serviços 
prestados no Brasil aumentou 1,3% 
em dezembro, na série com ajuste 
sazonal divulgada recentemente (16), 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A taxa acumula-
da em todo o ano de 2017, no entanto, 
ficou negativa em 2,8%; o terceiro 
ano consecutivo de queda em um se-
tor conhecido por possuir um ritmo 
mais lento de resposta às mudanças 
de ciclos econômicos, tanto em mo-
mentos de queda, quanto nos de alta 
da economia.

REDUÇÃO - O mercado financeiro re-
duziu a projeção para a inflação. A 
estimativa para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
caiu de 3,94% para 3,84%, de acordo 
com o boletim Focus, do Banco Cen-
tral. A projeção segue abaixo do cen-
tro da meta de 4,5%, mas acima do li-
mite inferior de 3%. Para 2019, a infla-
ção deve ficar no centro da meta, em 
4,25%. A dívida líquida do setor públi-
co deve encerrar 2018 em 55,5% do 
PIB. Para o fim de 2019, a projeção é 
57,9% do PIB.

ECONOMIA - O Ministério de Minas e 
Energia encaminhou o projeto de lei 
sobre a reforma do setor elétrico à 
Presidência da República. O texto traz 
mudanças como o acesso de empre-
sas de menor porte ao mercado livre 
de energia – onde podem negociar di-
retamente com as geradoras – e a 
adoção de uma política mais rigorosa 
na concessão de subsídios. A abertura 
do mercado livre a partir de janeiro de 
2026, na prática, deverá reduzir os 
custos da energia para empresas me-
nores. 

Aspas“

Renan Filho, governador de Alagoas, ao apresentar a mensa-

gem do Poder Executivo durante a abertura dos trabalhos 

legislativos.

“O índice de vendas no varejo é um 
importante termômetro para me-
dir a recuperação da economia. A 
partir do momento em que a indús-
tria cresce, o varejo acompanha e 
aumentamos a geração de empre-
gos”

Rafael Brito, secretário de Desenvol-
vimento Econômico e Turismo.

“A aposentadoria precoce, conjuga-
da com a elevação sistemática da 
expectativa de vida, é uma equação 
que leva à insolvência do sistema, 
como vem acontecendo no Brasil”

Antonio Oliveira, presidente da Con-
federação Nacional do Comércio 
(CNC), em artigo sobre a Reforma da 
Previdência.

“Certamente, o melhor momento pa-
ra a capacidade total de crédito para 
esse consumidor é em junho, mês dos 
namorados, permitindo consumir 
bons produtos para os parceiros”

Felippe Rocha, assessor econômico da 
Fecomércio, ao analisar o índice de en-
dividamento do consumidor de Maceió 
em janeiro.
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Panorama

 Legislativo

REFORMA TRABALHISTA

O Plenário do Tribunal Superior do 
Trabalho suspendeu a sessão do últi-
mo dia 6 que iria revisar 34 súmulas 
para adequação à nova CLT. O adia-
mento se deu depois que o rito esta-
belecido pela Reforma Trabalhista 
para revisão de jurisprudência foi 
questionado pelo próprio presidente 
da Comissão de Jurisprudência, 
Walmir Oliveira da Costa. Enquanto 
esse ponto não for pacificado, o 
trabalho em cima das mudanças da 
Lei 13.467/2017 não será retomado.

Além de suspender o julgamento, o 
presidente da corte, ministro Ives 
Gandra Martins Filho, criou uma co-
missão que vai discutir questões re-
lativas ao direito intertemporal. O 
objetivo é estudar a modulação da 
vigência da nova CLT nos contratos 
em vigor. Serão nove ministros divi-
didos em duas subcomissões, a de 
direito material e a de processual, 
com o prazo de 60 dias para apre-
sentar uma instrução normativa em 
caráter não vinculante.

Antes de propor a suspensão da ses-
são, considerando que já há um pro-
cesso que questiona a constitucio-
nalidade do artigo 702 aguardando 
apreciação do Plenário, o ministro 
Walmir comentou fundamentos que 
embasaram o trabalho da comissão. 
“Para não se alegar que a comissão 
ignora a realidade social, fazemos 
ver no parecer que determinados 
tratamentos poderiam gerar indese-
jável desemprego em razão de even-
tual falta de isonomia entre empre-
gados. Mas nós, como magistrados e 
revisores de jurisprudência, temos 
de respeitar o direito adquirido, sob 
pena de violarmos a Constituição 
Federal”, disse o ministro Walmir a 
respeito do relatório da comissão.

Fonte: Consultor Jurídico

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

21,34%

Jan/2017

Jan/2018

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

18,86%

Jan/2017

Jan/2018

95,1 pontos

115,4 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

7,09% 

Jan/2017

Jan/2018

92,8 pontos

75,3 pontos

59,2%

63,4%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Recuo no desempenho no setor de Serviços em 
Alagoas, segundo Pesquisa Mensal de Serviços (12 
meses) realizada pelo IBGE

-4%

Desempenho nacional do setor de serviços de acordo 
a Pesquisa Mensal de Serviços – Brasil (12 meses), IBGE.

-2,8%

+0,29%  Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro

-0,5%  Desempenho anual da atividade industrial no Nordeste

+2%  Pesquisa Mensal do Comércio - Brasil (12 meses)

+9%  Pesquisa Mensal do Comércio - Alagoas (12 meses)

MAIS NÚMEROS
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E
ntretenimento, valorização 
cultural e solidariedade esta-
vam presentes na programa-

ção de carnaval do Sesc com o Bloco 
do Comerciário, que chegou ao 7º 
ano no Jaraguá Folia, em Maceió. O 
evento aconteceu na noite do dia 02 
de fevereiro, nas prévias do carnaval, 
e recebeu mais de 15 mil participan-
tes. 

Em meio a alegria de todos no 
bloco, uma beleza incontestável: o 
encontro entre gerações. Crianças, 
jovens, adultos e idosos vestiam a 
camisa do Bloco do Comerciário, e o 
aprendizado, o respeito, a troca e 
descobertas foram compartilhadas, 
vivendo e revivendo o carnaval de 
rua ao som de muito frevo, além de 
serem estimulados ao ato da solida-
riedade.

A razão se caracteriza com a 
proposta do Sesc com direito à di-
versão unido ao incentivo à doação. 
Desde o surgimento do Bloco do Co-
merciário em 2011, cada pessoa que 
participa do bloco, para receber a ca-
misa, realiza a troca, levando 1L de 
leite em caixa. A arrecadação dos lei-
tes é destinada ao Programa Mesa 
Brasil Sesc que distribui nas ins-
tituições cadastradas nesse Progra-
ma. 

Os foliões, vestidos de alegria e 
solidariedade, se destacaram em 
meio a tantos outros grupos. Os par-
ticipantes do Bloco do Comerciário 
seguiram ao comando da Orquestra 
de Frevo Trapiche da Barra, que ga-
rantiu o “pula-pula” em todo o itine-
rário no Jaraguá Folia 2018. No final 
do percurso, quem pensou que aca-
baria, foi empolgado a ficar na Praça 
Dois Leões e curtir e dançar ao som 
do DJ Maceió, da banda infantil Ca-
suadinha e apresentações culturais, 
como Bumba Meu Boi e Passistas de 
Samba, uma realização do Sesc em 
parceria com o evento Jaraguá Folia.

TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS
“Para ser feliz não há idade”. 

Frase certa para a atualidade quando 

o assunto é a pessoa idosa. Neste 
contexto, o Sesc está atento para a 
inclusão dos mesmos nas festas 
populares, realizadas há vários anos, 
como blocos “Já Fui Bom Nisso e 
Ainda Sou” e “Comigo Ninguém Po-
de”, exclusivos para inscritos do Tra-
balho Social com grupos (idosos), 
que é um projeto referência em todo 

o Brasil, onde desenvolve inúmeras 
atividades voltadas para autonomia, 
inclusão, autoestima e o envelheci-
mento ativo da pessoa idosa. 

Seguindo esta linha de incenti-
vo e inclusão, no dia 02 de fevereiro, 
no período da tarde, trabalhadores 
do comércio e população que pas-
seavam no calçadão do Centro de 

Resgate cultural
O Bloco do Comerciário chega ao 7º ano valorizando a cultura de tradição e 

cidadania

O Bloco do Comerciário desfila em clima de muita animação pelo Jaraguá Folia

O Bloco do TSI contagiou o público com sua animação e fantasias
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Maceió, presenciaram a irreverência 
e animação do bloco “Já Fui Bom 
Nisso e Ainda Sou” do TSI, que con-
tou com 500 foliões. 

O Bloco foi comandado pela Or-
questra de Frevo Trapiche da Barra e 
teve uma comissão de frente de oito 
idosas, que escolheram o tema de 
2018 “Mãe Natureza esbanjando paz, 
amor e alegria no carnaval”. Cheias 
de ânimos, apresentaram uma pro-
dução impecável de figurino, ma-
quiagem e cabelo, repleta de riqueza 
nos detalhes e irreverência no mole-
jo, demonstrando que a idade é ape-
nas um detalhe. Foram perceptíveis a 
surpresa nos olhares e as admirações 
das pessoas que os assistiam. 

As ruas do munícipio de Arapira-
ca também receberam a folia do bloco 
“Comigo Ninguém Pode”, na tarde do 
dia 06 de fevereiro, reafirmando a 
presença ativa do idoso na sociedade. 
Deram um show de ânimo, empolgan-
do os apreciadores que estavam nas 
ruas. O Bloco recebeu mais de 200 fo-
liões que não pararam um só instante 
de dançar e cantar os sucessos dos 
antigos carnavais embalados pela Or-
questra de Frevo. 

CARNAVAL SESC GUAXUMA
Hospedes e comerciários de 

Alagoas se juntaram na folia do car-

naval promovido na Unidade de La-
zer do Sesc Guaxuma. Foram três 
dias de muita música unida a uma 
programação de lazer com banhos 
de piscina, toboágua, jogos de sinu-
ca, totó, pingue-pongue, futebol, 
muita dança, diversão e esporte. A 
programação estava para todos os 
gostos e contou com a Orquestra 
Hebanu's, alegrando os foliões no dia 
11 de fevereiro, e a banda Pimenta de 
Solo nos dois últimos dias do festejo 
de carnaval na Unidade. O Sesc Gua-

xuma, no período do Carnaval, rece-
beu uma média de mil e quinhentos 
foliões por dia.

SESC ARAPIRACA
Na Unidade de Arapiraca a pro-

gramação também foi destaque. Fo-
ram quatro dias de muito frevo e rit-
mos carnavalescos com os cantores 
Wilson Lima e Jessica e Banda. Os vi-
sitantes aproveitam ainda os espaços 
atrativos da Unidade: piscina, quadra 
de jogos, quiosques, dentre outros.

Alegria e descontração no Carnaval do Sesc Guaxuma

Muito frevo na Unidade Sesc Arapiraca



A
Unidade Sesc Saúde Mulher 
chegou a Junqueiro no dia 
29/01. Uma Unidade Móvel que 

conta com equipamentos moder-nos 
para a realização de exames ma-
mográficos e citológicos e atendimen-
tos de cuidados com a saúde das mu-
lheres em situações de vulnerabilidade 
social, onde ficará no município por um 
período de 60 dias, disponibilizando 
serviços gratuitos.

O lançamento do projeto foi rea-
lizado com a participação do Presiden-
te do Sistema Fecomércio, Wilton Mal-
ta, do Prefeito de Junqueiro, Carlos Au-
gusto Lima, da deputada estadual, Jó 
Pereira, uma das articuladoras do con-
vênio, do Secretário Estadual de Assis-
tência Social, Fernando Pereira, além 
de secretários municipais, da Gerente 
da Divisão de Saúde e Lazer do Sesc, 
Cléa Costa, da Coordenadora de 
Educação e Saúde do Sesc, Janaina 
Valença, dentre outras autoridades.

Para a Coordenadora Janaina 
Valença, o foco do projeto é a preven-
ção. “Com o diagnóstico, é possível 
reverter os índices de morte por cân-
cer, principalmente o de mama”, res-
saltou.

Segundo Janaina, a informação é 

um dos pontos fortes para o alerta a 
prevenção. Além dos exames, o Sesc 
realizou ações educativas envolvendo 
temas com a saúde, direitos e cidada-
nia, tais como os direitos sexuais e re-
produtivos, diversidade sexual, plane-
jamento familiar, prevenção a violência 
doméstica e a mortalidade materna. 
Escolas e outras espaços públicos vi-
venciarão atividades educativas en-
quanto a equipe do Sesc permanecer 
no município.

O acesso a serviços de saúde ain-
da é uma dificuldade, principalmente 
para os pequenos municípios brasilei-
ros. Segundo o Presidente do Sistema 
Fecomércio, Wilton Malta, o Sesc vem 
possibilitando e contribuindo para que 
a população que mais precisa, nas mais 
diferentes comunidades, tenha servi-
ços básicos, fazendo a diferença na 
saúde e qualidade de vida dessas pes-
soas. “Continuaremos ampliando esse 
trabalho a outras localidades do Esta-
do, principalmente através das parce-
rias com poder público ou qualquer 
segmento que tenha interesse”, ressal-
tou o Presidente.

Durante o lançamento do pro-
jeto, o prefeito de Junqueiro, Carlos 
Augusto, pontuou algumas dificulda-

des enfrentadas e reforçou a relevân-
cia de um apoio por meio de parcerias 
para garantir melhorias a população. 
“Em Junqueiro as dificuldades ainda 
são grandes, e graças a uma iniciativa 
como essa, inédita em nossa localida-
de, poderemos oferecer as mulheres o 
cuidado a atenção a essa doença ter-
rível, e com isso, contribuir para a 
qualidade de vida”, destacou o prefei-
to.

A Unidade Sesc Saúde Mulher 
vem realizando atendimentos no Es-
tado desde 2017. O trabalho iniciou em 
Maceió, no período de março a julho, 
onde foram realizados 1010 exames de 
mamografia e 1.075 de citologia. O se-
gundo município a receber a ação foi 
Marechal Deodoro, de setembro a de-
zembro, e contou com a realização de 
441 mamografias e 303 citologias.

Junqueiro está sendo o terceiro 
município parceiro, que conta com os 
serviços do Sesc Saúde Mulher até final 
de abril. Outras localidades próximas 
também poderão fazer agendamento e 
ter acesso aos atendimentos. A previ-
são é que sejam feitos 2.580 exames 
gratuitos, os casos diagnosticados a 
doença, serão encaminhados para tra-
tamento.
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Saúde mulher
Sesc realiza exames mamográficos e citológicos de graça no município de 

Junqueiro

Autoridades e gestores do Sistema Fecomércio Sesc e Senac, participam da inauguração
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Q ue tal viajar para um lugar ro-
deado por exuberantes vales 
verdes e florestas exóticas, 

ou mesmo aprofundar seus conheci-
mentos visitando uma cidade cheia 
de memória histórica e cultural, ou 
quem sabe aproveitar os festejos e 
comidas típicas de época de São 
João?

Esse roteiro diverso faz parte 
da programação do Turismo Social/ 
Emissivo do Sesc que, de fevereiro a 
dezembro, promove excursões e 
passeios com prioridade aos comer-
ciários e seus dependentes, priori-
zando o acesso do cliente de menor 
renda ao lazer com ênfase no conhe-
cimento histórico, cultural, social e 
ambiental dos atrativos turísticos, 
conscientizando a preservação e a 
valorização do patrimônio cultural e 
natural do meio visitado. 

Lugares como Bonito/PE, Ita-
pararica com Salvador Cultural/BA, 
Penedo/AL, São João em Triunfo, 
Recife, João Pessoa com Lagoa Gran-
de/PB, Aracaju/SE, Fortaleza com o 
Beach Park/CE, além de passeios em 

São Miguel com Gunga/AL, Serra da 
Barriga/AL, estão na programação 
de 2018, com maiores informações 
no site do Sesc, ou pelo telefone 
0800 284 2440.

Além das atividades elaboradas 
pelo Sesc na programação, os luga-
res escolhidos dão seu destaque por 
si. O Hotel Fazenda Engenho, em 
Pernambuco, é um lugar bonito e 
sossegado, podendo ainda se aven-
turar em cavalgadas, caminhadas e 
banhos maravilhosos em cachoeiras.

História e beleza arquitetônica 
marcam a cidade de Penedo/AL. No 
ano de 2005 o lugar foi incluído como 
um dos sete destinos turísticos pelo 
Fórum Mundial de Turismo(FMT) e o 
Movimento Brasil de Turismo e Cul-
tura (MBTC). A cidade tem parte de 
seu patrimônio histórico preserva-
do, sendo um convite para explorar a 
história e os detalhes da igreja e o 
Convento de Nossa Senhora dos 
Anjos, do século XVIII, com detalhes 
barrocos, a Igreja de São Gonçalo, a 
cultura ribeirinha, expressa pela lo-
calização da cidade às margens do 

Rio São Francisco. Penedo foi a sede 
de um dos maiores eventos cinema-
tográficos brasileiro: o Festival de Ci-
nema. É uma cidade essencialmente 
católica e de povo acolhedor.

Conhecida como “O Oásis no 
Sertão”, Triunfo, em Pernambuco, 
tem temperatura média anual de 
21ºC, entre o inverno e verão em 
11,1°C e 26°C. Clima que contradiz a 
aridez do sertão nordestino. Sua ve-
getação diferente da que predomina 
na região já é um diferencial. Possui 
uma variedade de lugares a se visitar. 
As ruas cheias de ladeiras e calçadas 
com paralelepípedos, o casario sin-
gelo, as antigas construções datadas 
do século 19, os seculares e tradicio-
nais convento e igrejas, as edifica-
ções, pedra bruta, a história do can-
gaço, os mirantes, cachoeiras, gru-
tas, a belíssima visão do Pico do Pa-
pagaio, além dos grandes festejos de 
São João em junho, são os atrativos 
para quem vai para Triunfo. São inú-
meros atrativos e acessibilidade no 
Turismo Social do Sesc para quem 
gosta de viajar, é só aproveitar.

Turismo Social
Sesc promove Turismo Social com ações inclusivas e educativas para 

comerciários e sociedade em geral

O turismo social do Sesc oferece destinos que divertem e encantam todas as idades
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Parceiros da escola
Senac promove palestra durante aula inaugural da Escola Benedito Moraes. 

Iniciativa é fruto de uma parceria com a Organização Arnon de Mello

O
nde nasce a motivação?”. A fim 
de esclarecer essa dúvida, o 
instrutor do Senac, Fábio Go-

mes reuniu, no dia 5 de fevereiro, alunos 
e professores da Escola Estadual Bene-
dito Moraes, localizada no bairro Paju-
çara, para uma palestra dinâmica e in-
terativa, que os levou à reflexão sobre o 
universo em que cada um deles vive. 
“Nossa intenção é provocar uma refle-
xão sobre a importância do cuidado com 
a escola e com a família hoje, e as conse-
quências dessas atitudes no amanhã”, 
explicou o instrutor. “É um momento de 
valorização e respeito que faz nascer a 
esperança por um futuro melhor”, agra-
deceu a professora da escola, Ana Va-
lentina Alves.

O evento foi uma das atividades 
do projeto Parceiros da Escola, uma 
iniciativa da Organização Arnon de 
Mello (OAM) em parceria com o poder 
público e a iniciativa privada. A pales-
tra foi ministrada durante a aula inau-
gural da escola, onde também estive-
ram presentes o Vice-Governador e 
Secretário de Estado da Educação, 
Luciano Barbosa; a diretora Regional 
do Senac Alagoas, Telma Ribeiro; o 
Juiz de Direito, Jerônimo Roberto 
Santos; o Diretor Executivo da Orga-
nização Arnon De Mello (OAM), Luiz 
Amorim; o presidente do Sinduscon-
AL, Alfredo Brêda; o editor-geral da 

Gazeta de Alagoas, Claudemir Araújo; 
a gerente da Unidade de Programas 
Sociais do Senac, Sheyla Vasconcelos; 
e membros do conselho escolar. 

Luciano Barbosa, Claudemir 
Araújo e Jerônimo Roberto Santos são 
ex-alunos da escola e aproveitaram a 
oportunidade para motivar os estu-
dantes a realizar os sonhos profissio-
nais. “Não nasci Secretário de Educa-
ção e Vice-Governador. Eu construí 
uma história. Vocês têm um futuro 
imenso pela frente. Com persistência, 
fé e força de vontade, vocês vão con-
seguir vencer os obstáculos da vida”, 
disse ele, ao reforçar o compromisso 
do Estado com a educação pública. 
“Ergam a cabeça e digam a vocês mes-

mos: 'eu posso ser o que eu quiser. 
Basta estudar”, complementou o juiz 
Jerônimo Roberto. “A decisão de se 
preparar para o futuro é nossa! Apro-
veitem todo o conhecimento que es-
tão recebendo aqui para fazer a dife-
rença”, destacou Claudemir Araújo.

“O objetivo do projeto é unir for-
ças para aprimorar o ensino público, 
com atividades lúdicas, evitando a 
evasão escolar e o ingresso desses jo-
vens na criminalidade”, salienta Luiz 
Amorim. “Estamos muito felizes em 
poder contribuir com o renascimento 
da escola pública. Que essa seja uma 
parceria entre a educação e o futuro 
da juventude”, finaliza a Diretora Re-
gional do Senac, Telma Ribeiro.

De forma interativa, o instrutor do Senac provocou uma reflexão sobre a importância de cuidar da escola e da família

Telma Ribeiro destacou a importância da educação para o futuro da juventude

“
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Em Arapiraca
Conselheiros visitam as obras da nova unidade do Senac que vai ampliar as 

oportunidades de qualificação profissional no interior do Estado

O
s conselheiros do Sistema Fe-
comércio/Sesc/Senac reali-
zaram, no dia 30 de janeiro, 

uma visita às obras da nova unidade do 
Senac. A inauguração do prédio, prevista 
para o mês de maio, atende a um pedido 
dos empresários da região, ainda carente 
de profissionais qualificados. “Com as 
novas instalações, será possível atender 
ao município de Arapiraca e as cidades do 
entorno, ampliando o acesso à educação 
profissional para todo o agreste e sertão 
do Estado, um ganho para as empresas 
que vão receber profissionais qualifi-
cados com a excelência do Senac”, des-
taca Wilton Malta, presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac.

Localizada no bairro Brasiliana, a 
nova unidade terá uma área total cons-
truída de 5.568,37 m², onde estarão dis-
tribuídas salas de aula, laboratórios de 
software, hardware e redes, laborató-
rios de multiprocedimentos (saúde), es-
tética, beleza, corte e costura, modelis-
ta e varejo, uma sala Google, além de au-

ditório, biblioteca, lanchonete e ambi-
entes de convivência. “É um salto de 
qualidade na formação profissional de 
toda a região, com a ampliação do port-
fólio, inclusive, para cursos técnicos”, re-
força Carlos Pessoa, gerente do Senac, 
em Arapiraca.

Manoel Baía, um dos conselheiros 
do Sistema Fecomércio, faz parte da co-
missão de fiscalização da obra que, se-
gundo ele, caminha de acordo com o 
planejado. “Tivemos um pequeno atraso 
por conta das chuvas, mas já consegui-
mos avançar o necessário para seguir o 
calendário de obras, entregar o prédio 
no prazo estabelecido e, dessa forma, 
iniciar um novo tempo para a educação 
profissional na região”, salientou o con-
selheiro. “Com as instalações físicas do 
Sesc e a ampliação da atuação do Senac 
com essa nova unidade, reforçamos o 
compromisso do Sistema Fecomércio 
no interior do Estado, proporcionando 
qualidade de vida à população e aque-
cendo a economia por meio da qualifi-

cação profissional”, complementa Willys 
Albuquerque, Diretor Regional do Sesc 
Alagoas.

Feliz com o andamento das obras, 
a Diretora Regional do Senac Alagoas, 
Telma Ribeiro, explica que o objetivo da 
nova unidade é, também, qualificar pa-
ra novas ocupações a fim de desenvol-
ver o comércio da região, e fomentar a 
realização de eventos. “Nossa proposta 
é oferecer ao município de Arapiraca 
uma unidade moderna, capaz de aten-
der a toda a região, estruturada para ser 
um centro de referência em educação 
profissional e negócios, com a realiza-
ção de eventos”, diz Telma, ao antecipar 
a realização de projetos culturais, em 
parceria com o Sesc. “Teremos uma ex-
tensa área de lazer, na parte externa, on-
de será realizada uma programação 
cultural, além de uma biblioteca moder-
na, aberta ao público, mais uma contri-
buição do Sistema Fecomércio/Sesc/ 
Senac para a sociedade alagoana”, 
finaliza a diretora.

Inauguração do prédio atende a um pedido dos empresários da região, ainda carente de profissionais qualificados

Com uma área total de 5.568,37m², nova unidade vai qualificar para novas ocupações e fomentar a realização de eventos



O
Senac Alagoas promoveu, no 
dia 30 de janeiro, a palestra 
“Novas Atitudes Para o Su-

cesso Profissional: seja o protagonista 
da sua carreira”, ministrada pelo eco-
nomista, Renan Laurentino. Realizada 
no auditório da Unidade Poço, a ação 
teve o objetivo de marcar o início da 
Graduação EAD (Ensino a Distância) 
do Senac no estado.

De acordo com Aristóteles Oli-
veira, coordenador de EAD em Ala-
goas, “como instituição de educação 
profissional, o Senac se torna ainda 
mais completo ao trazer a Graduação 
EAD e moderniza a educação superior 
com cursos pensados de acordo com 
as necessidades do mercado e com a 
mesma validade de um curso presen-
cial”. 

Para o administrador Thiago 
Bandeira, “o Senac já é referência em 
qualificação, além dos cursos já co-
nhecidos, as palestras também moti-
vam a busca pela atualização e reci-
clagem profissional”. Marlos Siquei-
ra, assistente administrativo, con-
corda com Thiago e revela que já fez 
diversos cursos na instituição, sendo 
o último Contas a Pagar e Receber. 
“Por conhecer o Senac, sempre bus-
co participar dos eventos para saber 

o que há de novo no mercado”, disse 
Marlos.

Bacharel em Ciências Econômi-
cas, o palestrante Renan Laurentino, 
abordou temas como a multidiscipli-
nariedade, a maturidade profissional, 
a atitude e a sabedoria de mercado. 
“Quem busca se destacar no mundo 
do trabalho tem que saber ler o ambi-
ente para enxergar as oportunidades 
disponíveis e agir em cima delas”, ex-
plicou ele.

ARAPIRACA
Em Arapiraca, a palestra foi rea-

lizada no dia 31 de janeiro, no Sesc 
Arapiraca, e contou com um público 
superior a 70 pessoas. Interessados 
no tema, os presentes também saíram 
satisfeitos com a chegada da Gradua-
ção nos polos de Palmeira dos Índios, 
Penedo e União dos Palmares, além da 
própria Unidade Arapiraca.

“Uma das vantagens do Ensino a 
Distância é a acessibilidade para 
quem mora em lugares de difícil aces-
so ou que não possuem faculdades. 
Por isso, o Senac expandiu seus Polos 
para o interior e trouxe a Graduação 
EAD para democratizar o ensino su-
perior”, concluiu Aristóteles Oliveira, 
coordenador de EAD.

GRADUAÇÃO EAD SENAC
Em 2017, o Senac Alagoas rece-

beu nota máxima na avaliação do Mi-
nistério da Educação, o que atesta que 
a instituição atende a todos os requi-
sitos definidos pelo órgão para ofertar 
cursos de graduação a distância, com 
excelência e qualidade. O Regional, 
por meio do Centro de Educação Pro-
fissional Carlos Milito, passou por vi-
sitas in loco, que avaliaram infraestru-
tura, secretaria escolar, laboratórios, 
planos de curso, e titulação acadêmi-
ca dos colaboradores e instrutores, o 
que atribuiu à instituição o conceito 5.

Diante disso, o Senac abre pro-
cesso seletivo para cursos de gradua-
ção a distância – coordenados pelo 
Senac SP. Com metodologia que re-
força a importância de unir a teoria à 
prática, os cursos oferecem flexibili-
dade de horário e comodidade para o 
aprendizado, preparando o profissio-
nal para o futuro. No ambiente virtual 
de aprendizagem, o Senac oferece 
uma interface moderna, dinâmica e 
acessível.

Interessou-se? As inscrições 
para o 1º semestre de 2018 podem ser 
feitas até 11 de março! Saiba mais por 
meio do site: www.ead.senac.br/ 
graduacao.

www.al.senac.br
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Graduação Senac EAD
Senac promove palestra com tema “Novas Atitudes Para o Sucesso Profissional”. 

Evento foi realizado para marcar o início da Graduação EAD em Alagoas

Com nota máxima na avaliação do MEC, o Senac Alagoas está apto para ofertar cursos de graduação EAD
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In company
Senac promove oficinas de qualificação profissional para restaurantes alagoanos e 

Hotel Cais da Praia. Aulas foram realizadas em janeiro e fevereiro

C
om o objetivo de promover a 
qualificação profissional e 
impulsionar o setor turístico 

por meio da Gastronomia, o Senac 
realizou, entre os dias 29 de janeiro e 9 
de fevereiro, a oficina Boas Práticas na 
Manipulação de Alimentos para cola-
boradores do Hotel Cais da Praia e dos 
restaurantes Xi'an e Parmegianno Pa-
juçara, que também promoveu o trei-
namento Negociação e Vendas para 
26 funcionários com a instituição de 
educação profissional.

De acordo com a relações públi-
cas do Parmegianno Pajuçara, Dayana 
Moreira, “é importante qualificar e 
aprimorar o trabalho de nossos fun-
cionários para minimizar os riscos e 
apresentar o melhor resultado para os 
clientes”. Renata de França, gerente 
do Hotel Cais da Praia, compartilha a 
mesma opinião e diz que “a prioridade 
é oferecer um serviço de qualidade 
para os clientes e contribuir para o 
crescimento dos colaboradores”.

Silvania Carvalho, auxiliar de co-
zinha no restaurante Xi'an, afirma que a 
oficina acrescentou bastante no cuida-
do da cozinha. “Prestamos mais atenção 
às temperaturas dos alimentos e ao con-
dicionamento geral da comida para que 
os consumidores recebam apenas o 
melhor”, comentou Silvania. Josinete Sil-
va, cozinheira no mesmo local, comple-

ta: “o aprendizado foi tão proveitoso que 
já estamos aplicando esse conhecimen-
to no nos-so dia-a-dia”.

Entre os temas abordados na ofi-
cina, a reprodução de microorganismos, 
tipos de contaminação e adequação dos 
locais foram alguns assuntos que cha-
maram atenção dos alunos. “Esse é um 
momento para tirar dúvidas e apresen-
tar as novidades da área. Principalmente 
na alta temporada, é importante se 
atentar para o manuseio correto dos ali-
mentos”, concluiu Silvia Dias, nutricio-
nista e instrutora das turmas.

IN COMPANY
Construir o conhecimento den-

tro das organizações é o diferencial 
competitivo de muitas empresas que 

contratam o Senac a fim de garantir 
aos seus colaboradores a excelência 
na execução dos serviços oferecidos 
aos clientes.

Os cursos In Company do Senac 
são formatados conforme a realidade 
da empresa. Eles podem ser realiza-
dos nas dependências do Senac ou na 
empresa solicitante e abrangem di-
versos formatos e serviços: além de 
cursos de capacitação e aperfeiçoa-
mento, elas também podem ser rea-
lizadas por meio de treinamento, pa-
lestras, oficinas e consultorias. Para 
mais informações, agende uma visita 
da Coordenação de Relacionamento 
com o Mercado do Senac  por meio do 
telefone (82) 2122.7905 ou pelo ende-
reço eletrônico crm@al.senac.br.

Oficina foi realizada nas dependências do próprio restaurante

Colaboradores do Restaurante Xi'an receberam os certificados do treinamento
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Criança não tem dor de dente. Dente de leite 

não tem raiz. Dente de leite não dói . Esse dente vai 

cair mesmo, arranca logo. Essas são frases frequen-

tes nas quais os dentistas se deparam no dia a dia de 

atendimento em clínicas odontológicas, sejam elas 

ditas pela clientela do serviço público como pela fre-

quentadora dos consultórios particulares. Mas será 

que essas colocações têm fundamento?

A dentição decídua ou de leite é composta por 

20 dentes, onde os primeiros dentes começam a apa-

recer aos 6 meses, estando concluída aos 2 anos e 

meio. Essas idades são uma média, já que diversos fa-

tores podem influenciar essa cronologia, tanto ante-

cipando como retardando essa erupção.

Além de servirem de guia para a erupção dos 

permanentes, os dentes de leite são fundamentais 

aos processos de fonação, respiração, oclusão, mas-

tigação e deglutição dos alimentos, além da função 

estética, que quando comprometida, poderá acabar 

influenciando no aspecto psicológico da criança. 

Eles têm coroa, raiz e polpa, assim como um dente 

permanente, podendo apresentar a mesma sintoma-

tologia dolorosa de quando um adulto tem dor de 

dente, com a diferença de passarem menos tempo na 

boca, pois são temporários. Motivo a mais para redo-

brarmos os cuidados com a saúde bucal dos nossos 

pequenos.

A preocupação com a saúde bucal da criança 

deve começar desde a barriga da mãe, onde a gestan-

te deve ter uma dieta equilibrada e higiene bucal 

adequada, já que a cavidade oral e os primeiros den-

tes iniciam sua formação nas primeiras semanas 

após a concepção. Nessa fase, orientações relacio-

nadas à amamentação, higienização da língua, gengi-

va e mucosas do futuro bebê também são repassadas 

à mãe. Após o aparecimento dos primeiros dentes na 

boquinha, as técnicas de higienização, uso da escova, 

do fio dental, do flúor, qualidade e frequência da ali-

mentação, também são fatores abordados junto aos 

responsáveis e que interferem na manutenção da 

saúde bucal. É muito importante que esse primeiro 

contato com o consultório odontológico aconteça 

desde cedo, para que além das orientações pertinen-

tes à saúde bucal, seja iniciado o acompanhamento e 

processo de condicionamento da criança para cria-

ção de vínculo com o cirurgião-dentista e melhor 

aceitação dos procedimentos preventivos e educati-

vos que serão desenvolvidos em futuras consultas 

odontológicas.

Temos que cuidar da saúde bucal dos nossos 

pequenos para que eles sejam adolescentes e adultos 

saudáveis. Uma criança que não teve cárie será um 

adulto também sem cárie? Não necessariamente, 

mas muito provavelmente, já que passou por um pro-

cesso de aprendizado e conquista da autonomia na 

infância, e assim como qualquer outro tipo de hábito, 

acaba se perpetuado no passar dos anos.

Artigo

Saúde Bucal na

Infância

A preocupação com a saúde bucal da criança deve co-

meçar desde a barriga da mãe, onde a gestante deve 

ter uma dieta equilibrada e higiene bucal adequada, já 

que a cavidade oral e os primeiros dentes iniciam sua 

formação nas primeiras semanas após a concepção.

“

Pós graduada em Odontopediatria e em Odontologia do Trabalho

Renata Barbirato de Paiva Loures Monteiro 
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