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reeleição para a Presidência da Fe-

A comércio é mais do que uma honra, 

é a certeza de que estamos no ca-

minho certo. 'Estamos' porque o caminho 

que trilho não é solitário, mas acompanha-

do de uma Diretoria comprometida e de co-

laboradores engajados. E se conseguimos 

ultrapassar alguns obstáculos, dinamizan-

do ações e projetos, a reeleição vem como 

um voto de confiança e nos leva a reforçar o 

compromisso de buscar e oferecer sempre 

o melhor. 

Ao mesmo tempo em que consegui-

mos ampliar nosso espaço junto ao gover-

no, aos nossos representados e à sociedade, 

construímos uma atuação conjunta que so-

lidificou o Sistema Fecomércio Alagoas. 

Hoje, não é mais possível enxergar isolada-

mente a Fecomércio, o Sesc e o Senac. Se é 

verdade que cada entidade possui uma fi-

nalidade distinta, é inegável que as três se 

complementam. 

Nessa caminhada, contamos também 

com parcerias com entidades do setor, es-

pecialmente com os Sindicatos afiliados à 

Fecomércio. Somando objetivos comuns, 

fortalecemos projetos e ações. Foram cur-

sos, consultorias e palestras, além de pro-

dutos e serviços, disponibilizando oportu-

nidades não apenas às empresas, mas tam-

bém aos comerciários e à população. 

Nos últimos quatro anos, quase 88 mil 

pessoas buscaram no Senac a qualificação 

profissional. Nesse mesmo período, a ins-

tituição executou mais de 17 milhões de ho-

ras em carga horária, inaugurou três Postos 

Avançados no interior e, em breve, irá inau-

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Voto de confiança

gurar a nova Unidade Arapiraca. No Sesc fo-

ram mais de 129 mil pessoas que receberam 

ações voltadas à qualidade de vida, cida-

dania e conhecimento, fazendo a diferença 

nas suas vidas.

Os esforços que tivemos tornaram-se 

visíveis e nos conduziram à continuidade da 

gestão. Convido a todos a somarem esfor-

ços para, juntos, colhermos os frutos desse 

trabalho.
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Entrevista

C
om uma jornada de trabalho 
média de 40 horas semanais, 
o trabalhador passa boa par-

te do dia na empresa. Essa vivência 
diária, em determinado ambiente, 
influencia, não só sua vida pessoal, 
como sua produtividade e a efetivi-
dade dos resultados. Com isso em 
mente, organizações do mundo todo 
estão buscando novos métodos de 
motivação e novas lideranças que 
saibam valorizar o colaborador e 
proporcionar um ambiente de tra-
balho mais saudável. O Senac Ala-
goas é uma dessas instituições e, em 
2017, conquistou o Selo de Melhores 
Empresas para se Trabalhar da em-
presa global Great Place to Work 

(GPTW). Em entrevista à Folha Fe-

comércio, a Diretora Executiva da 
GPTW, Danielle Maciel, falou sobre 
esse atual cenário.

Folha Fecomércio - No mundo do 
trabalho, as empresas sempre prio-
rizaram os números e a produtivi-
dade no lugar do colaborador, mas 
atualmente isso está mudando, e as 
empresas estão visando, também, o 
bem-estar da sua equipe. Como você 
visualiza esse novo cenário?

Danielle Maciel – Eu acredito que 
essa nova visão ainda vai além do 
bem-estar. As empresas que valo-
rizam as pessoas são consideradas 
inovadoras, já que priorizar finanças, 
processos e clientes é uma commo-
dity estabelecida, mas priorizar o co-
laborador é visionário.

Folha Fecomércio – E como os cola-
boradores têm reagido a essa nova 
gestão?

Danielle Maciel – As pessoas não 
procuram mais um emprego, elas 
querem um sentido para as suas 
vidas. De acordo com a reportagem 
“Why You Hate Work”, do The New 
York Times, àqueles que acharam um 
sentido no trabalho são 70% mais 
satisfeitos e 40% mais engajados nas 
empresas que trabalham. Outro da-
do importante é sobre liderança e a 

necessidade de investimento para o 
desenvolvimento dos líderes. Se-
gundo a matéria “Fortune - Half of us 
have quit our job because of a bad 
boss (Gallup)”, 50% das pessoas dis-
seram que deixariam os seus em-
pregos para “se livrar” de seus chefes. 

Folha Fecomércio – É verdade que 
mesmo com esse avanço, algumas 
empresas ainda não se preocupam 
com seus funcionários?

Danielle Maciel - Do ano 2000 até 
hoje, 50% das 500 maiores empresas 
da Fortune desapareceram, e um dos 
motivos é a falta dessa visão inova-
dora. Estamos passando por um mo-
mento de transformação digital, dois 
pontos são bastante importantes 
nesse processo: propósito e uma li-
derança que valoriza pessoas. Não é 

incomum em minhas palestras e reu-
niões com colaboradores, corpo di-
retivo e CEO's eu perguntar sobre o 
propósito de suas organizações e 
eles não saberem a resposta. Isso 
traduz o desalinhamento cultural 
que infelizmente impede o cresci-
mento, inclusive financeiro, da em-
presa, assim como a liderança que 
valoriza pessoas. De acordo com a 
GPTW, cada organização premiada 
investiu tempo, dinheiro e paciência 
na construção de um ambiente de 
trabalho estimulante. E não foi ape-
nas por uma motivação social e fi-
nanceira, mas por um crescimento 
sustentável. Enquanto a economia 
brasileira patinou em 2015, com a 
queda de cerca de 3,8% do PIB 
(Produto Interno Bruto), as Melhores 
Empresas Para Trabalhar aumenta-

Um bom lugar para trabalhar
Danielle Maciel fala sobre como as empresas estão buscando valorizar os 

colaboradores por meio de um ambiente de trabalho mais saudável

Danielle presta consultorias às empresas que buscam ser GPTW
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ram o lucro e o faturamento em 14%. 
Como isso aconteceu? É simples, pa-
ra conquistar um resultado superior 
alcançado pelo mercado em geral, as 
Melhores Empresas contavam com 
pessoas preparadas – e mais impor-
tante – dispostas a dar mais de si em 
tempos de dificuldade. 

Folha Fecomércio - Em relação ao 
colaborador, qual é o papel que o 
mesmo deve desempenhar para 
transformar seu ambiente de traba-
lho em um lugar melhor?

Danielle Maciel - O de protagonis-
mo, quando o colaborador entende 
que ele também é responsável por 
essa transformação, ele passa a ter 
um engajamento maior, uma entrega 
diferenciada e um entusiasmo sin-
gular. Cada colaborador é uma peça 
importante na construção de uma 
boa empresa para se trabalhar, além 
dessa atitude ser extremamente im-
portante no seu posicionamento em 
relação a carreira na organização. É 
importante que o colaborador en-
tenda, também, que achar esse pro-
pósito no ambiente de trabalho re-
flete na sua vida pessoal e o deixa 
mais apto para alcançar a saúde 
mental e a felicidade de uma vida 
colaborativa com o ambiente que o 
cerca.

Folha Fecomércio - O que, de fato, 
faz uma empresa ser um bom lugar 
para se trabalhar?

Danielle Maciel - Um lugar que as 
pessoas tenham respeito, imparcia-
lidade, credibilidade, camaradagem 
e orgulho. A palavra que permeia to-
do o processo de uma empresa se 
tornar uma GPTW é a confiança. Um 
lugar que você pode ser quem é e as 
pessoas reconheçam o bem disso.

Folha Fecomércio – Por que as em-
presas devem buscar ser uma GPTW?

Danielle Maciel – Para falar objeti-
vamente, uma empresa que é GPTW 
tem retorno financeiro, menores ta-
xas de rotatividade, negócios mais 
sustentáveis, visibilidade e reconhe-
cimento. Afinal, se é melhor para os 
negócios, é melhor para as pessoas, é 
melhor para o mundo.

Folha Fecomércio – Quais os desa-
fios de uma empresa que quer se tor-
nar um bom lugar para se trabalhar?

Danielle Maciel – O maior desafio é 
liderar para a diferença. O cenário 
atual exige um ambiente de confian-
ça para que os colaboradores con-
sigam ser mais engajados e produ-
tivos, por isso, passamos muito tem-
po estudando fórmulas para padro-
nização, quer seja de regras, de com-
portamentos, de layouts ou de pro-
cessos. O conceito atual é ser o mais 
disruptivo possível, dessa forma a 
empresa passa a criar, inovar e com-
preender a diversidade. A riqueza de 
uma instituição que tem um foco pa-
ra valorização de pessoas é olhar o 
todo sem perder os detalhes.

Folha Fecomércio – O que é a GPTW 
e como ela pode ajudar uma empresa 
a alcançar esse patamar?

Danielle Maciel - A GPTW é uma 
empresa de consultoria de negócios 
com foco em pessoas, trabalhamos 
desde o diagnóstico: com pesquisa de 
clima, pesquisa pulse, grupos focais e 
workshops até a transformação a 
partir de consultoria de práticas, pla-
no de ação, planejamento estratégico, 
Culture Coaching, workshop de di-
versidade e desenvolvimento de lide-
rança. O nosso CEO, Ruy Shiozawa, 
não nos deixa esquecer que, acima de 
tudo, existe também uma missão su-
blime, que é construir uma sociedade 
melhor, transformando cada organi-
zação em uma Great Place to Work 
para todos. É isso que nos move, con-

tribuir e ser parceira nas empresas 
para garantir que de fato a  metodolo-
gia GPTW seja a base do plano de ação 
e seja vista como estratégia para su-
portar seu core business. Segundo o 
nosso Fundador, Robert Levering, 
qualquer empresa, de qualquer tama-
nho e de qualquer lugar, pode ser uma 
excelente empresa para se trabalhar.

Diretora Executiva da GPTW em Alagoas e Pernambuco

Danielle Maciel
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A
diretoria eleita da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 

(Fecomércio Alagoas) - gestão 2018-
2022 - tomou posse no último dia 18, em 
solenidade realizada na sede da enti-
dade. A eleição aconteceu no dia 2 de 
maio, reelegendo a diretoria encabe-
çada pelo presidente Wilton Malta por 
unanimidade. Malta também continua-
rá à frente da presidência do Conselho 
Regional do Sesc e do Senac Alagoas.

O compromisso na condução da 
Fecomércio envolve uma diretoria 
composta por 17 integrantes. Durante a 
solenidade de posse, foram apresenta-
dos alguns dos resultados da gestão co-
mo a realização de 48 reuniões de di-
retoria no período de quatro anos; o 
Conselho Fiscal se reuniu por 21 vezes. 
Nos números da gestão constaram ain-
da as 270 pesquisas realizadas que sub-
sidiaram os empresários, além de mais 
de 24 mil certificados digitais emitidos, 
mais de 800 ações de representações e 
participação em mais de 30 instâncias 
em conselhos, a exemplo do Tributário 
Estadual, Conedes,  entre outros.

A Fecomércio realizou um traba-
lho de fortalecimento dos sindicatos fi-
liados apoiando suas ações in loco por 
meio de capacitação, treinamentos di-
versos em áreas distintas, apoio aos 
projetos dos sindicatos. Entre algumas 
das ações estão o Prêmio Mérito Vare-
jista e o Brincando no Parque. 

A gestão também comemorou a 
filiação do Secovi, em 2016. Entre as 
ações de representação no eixo políti-
co, tem a realização da série de entre-
vistas com os candidatos ao governo e 
aos municípios de Maceió, Arapiraca e 
Palmeira, o Movimento Arapiraca Se-
gura encabeçado por vários empresá-
rios e o Sindilojas Arapiraca e a anteci-
pação do pagamento do 13º salário dos 
servidores públicos do Estado a fim de 
aquecer as vendas de final de ano.

A gestão 2014-2018 também foi 
marcada pelo posicionamento contrário 
com relação ao pacote fiscal, pela apre-
sentação da agenda tributária, pela defesa 
do ordenamento no comércio de Maceió, 
pela criação da Frente Parlamentar e pela 

realização de um café da manhã com ve-
readores com a Frente Parlamentar do 
município de Maceió. As ações pertinen-
tes à competência dos braços opera-
cionais da Fecomércio sempre contaram 
com a parceria do Sesc e do Senac.

A Federação também buscou o 
Governo do Estado que prontamente 
atendeu ao pleito de regulamentar a 
realização das feiras itinerantes no Es-
tado. Outra atuação da entidade foi com 
relação à proposta de projeto de lei que 
obrigava a contratação de bombeiros ci-
vis no município de Maceió em estabe-
lecimentos públicos e privados. Houve 
ainda a participação da Federação na 
reunião com o setor produtivo no 
Ministério Público Estadual (MPE) sobre 
a greve dos caminhoneiros.

Malta agradeceu a parceria com 
Sebrae, CDL e Aliança Comercial, assim 
como a relação cortês que a entidade 
mantém com o poder público Executi-
vo, tanto estadual quanto municipal, que 
recebe as pautas da Fecomércio e busca 
atender. Os agradecimentos foram es-
tendidos à diretoria da Fecomércio, aos 
conselheiros do Sistema e aos cerca de 
mil colaboradores do Sistema Fecomér-
cio/ Sesc/Senac Alagoas.

A Federação ainda propôs ao 
município de Maceió a implantação de 
uma taxa simplificada e também atuou 
na construção do novo código tributário 
e cumpriu agenda com o próprio go-
venador, Renan Calheiros, e a Sefaz. 

Em se tratando de relações insti-
tucionais, a Fecomércio foi procurada 
na época da implantação da Leroy Mer-
lin para atuação em parceria com o Sis-
tema. A entidade organizou o Encontro 
com prefeitos para ampliar a gestão de 
relacionamento e uma reunião com a 
Eletrobras com diversos empresários a 
fim de solicitar um melhor serviço. 

A avaliação do Sistema de Exce-
lência Sindical (Segs) foi aplicada à Fe-
comércio Alagoas por outras federa-
ções e resultou na conquista do Prêmio 
Estadual da Qualidade. 

A entidade realizou a Campanha do 
Dia das Mães (Minha Mãe Merece o Me-
lhor Presente) e investiu em ciclos de pa-
lestras sobre temas de interesse do em-
presário; ambas as ações contaram com 
o apoio do Senac e do Sesc. A Fecomér-
cio tem ainda a participação em feiras e 
eventos empresariais, como Feira do 
Empreendedor e Fesuper. Como ações 
de incentivos ao desenvolvimento de tu-
rismo, houve a posse do Conselho Em-
presarial de Turismo.   

A gestão da Fecomércio 2014-2018 
foi coroada ao ser a primeira capital do 
Nordeste a implantar os coletores de 
lâmpadas - Implantação da Logística 
Reversa de lâmpadas, em Maceió, com 
21 pontos, trabalho realizado junto com 
a Reciclus e a CNC.

Com o propósito de movimentar 
as vendas no comércio no Estado, a Fe-
comércio articulou um mutirão com a 
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Diretoria da Fecomércio toma posse para a gestão 2018-2022. Chapa encabeçada 

por Wilton Malta foi reeleita por unanimidade

Nova diretoria da Fecomércio faz balanço da gestão e comemora resultados
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Caixa Econômica Federal com condi-
ções especiais para quem precisava re-
gularizar suas dívidas. 

A gestão também foi marcada com 
ações de incentivo à internacionalização 
e as ações sistêmicas envolvendo a Fe-
comércio, o Sesc e o Senac, a exemplo da 
Caravana Fecomércio, que levou ao in-
terior diversos serviços do Sistema e 
orientação empresarial.

MUDANÇAS 
O presidente do Secovi, Nilo Zam-

piere Junior, destacou que a redução da 
contribuição sindical leva as entidades a 
buscarem outros horizontes. “É na difi-
culdade que encontraremos as saídas. E 
na crise, muitas vezes, é onde a gente se 
destaca. No meio privado as empresas 
também estão tendo que se reinventar. 
Navegamos em um mar mais revolto, 
mas o time tem toda condição de sair e 
se reinventar”, afirmou. 

O vice-presidente da Fecomércio, 
Gilton Lima, citou a crise que afetou o 
comércio, mas que mesmo diante das 
mudanças o setor continua contri-
buindo. O diretor financeiro da Feco-
mércio e presidente do Sindilojas União, 
Adeildo Sotero, falou dos ajustes ne-
cessários adotados pela entidade a fim 
de evitar colapsos. “É um desafio imple-
mentar os ajustes necessários, mas es-
tamos emprenhados para isso”, afirmou.      

O presidente do Sincofarma, José 
Antonio Vieira, desejou sucesso na ges-
tão. “A nossa missão enquanto liderança 
é promover e dar condição para que o 
segmento sobreviva nessa condição de 
atropelo”, comentou. 

A diretora Regional do Senac, Tel-
ma Ribeiro, agradeceu o reconhecimen-
to do trabalho. “É um desafio grande ar-
ticular sindicatos, mas penso que a 
mensagem fortalece quando se tem ini-
ciativa e apoio”, comentou. Para ela, o 
momento é para se reinventar, buscar as 
competências técnicas e o novo modelo 
de fazer negócio. O diretor Regional do 
Sesc, Willys Albuquerque, reiterou a fala 
de Telma e acrescentou que o Sesc  está 
para contribuir com todo o Sistema e a 
sociedade alagoana.  

Para a presidente do Sindilojas Pe-
nedo, Ana Luiza Soares, a prova que o 
caminho está certo é que não foi apre-
sentada outra chapa para concorrer à 
eleição da Fecomércio. “É um caminho 
de busca pela excelência dos nossos tra-
balhos. Isso tem sido possível. É um ce-
nário bem diferente de quando come-

çamos. São ações simultâneas que esta-
mos plantando e já colhendo”, declarou.

 

DIRETORIA
A diretoria eleita Fecomércio Ala-

goas para a gestão 2018-2022 é compos-
ta, entre titulares e suplentes, por Wilton 
Malta (presidente), Gilton Lima (vice-

presidente), Valdomiro Feitosa (2º vice-
presidente), Arthur Guillou (vice-
presidente), Nilo Zampieri (vice-presi-
dente), Ana Luiza Freire (vice-presidente 
administrativo), Adeildo Sotero (vice-
presidente financeiro), José Vieira (dire-
tor financeiro adjunto), José Antonio 
Vieira, Ademilton Ferreira e Antônio Jor-

Presidente

Wilton Malta de Almeida

Eleição

01/11/2017

Posse

30/12/2017

Sindilojas Arapiraca

Sindilojas Palmeira

Presidente

José Gilton Pereira Lima

Eleição

07/11/2017

Posse

20/12/2017

Secovi

Presidente

Nilo Ítalo Zampieri 

Eleição

07/11/2017

Posse

1 5/01/2018

Sindilojas União

Presidente

Adeildo Sotero da Silva

Eleição

08/11/2017

Posse

28/12/2017
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ge (suplentes da diretoria), Manoel Baia, 
José Carlos Medeiros, Cícero Galdino 
(conselho fiscal), José Marques, Jailson 
Ferreira e Walter Vasconcelos (suplen-
tes do conselho fiscal).

SESC
A Gestão 2014/2018 do Presidente 

da Fecomércio Sesc e Senac, Wilton 
Malta, consolida seu compromisso com 
o bem-estar social dos trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo e 
público em geral, apresentando avanços 
significativos na atuação do Sesc Ala-
goas. Com as unidades móveis Odon-
toSesc, Saúde Mulher e BiblioSesc fo-
ram percorridos mais de 70 municípios, 
prestando serviços de saúde bucal, pre-
venção ao câncer, incentivo à leitura. 

Educação e cidadania para crian-
ças, jovens e adultos, resultou em mais 
de cinco mil matrículas. Conhecimento 
e oportunidades também aconteceram 
por meio do Programa de Comprome-
timento e Gratuidade (PCG), gerando 
mais de 800 mil atendimentos.

Na cultura e lazer atendeu mais de 
quatro milhões, possibilitando a cons-
trução coletiva de um cotidiano com 
mais qualidade de vida e acesso a ele-
mentos fundamentais para a formação 
de cidadãos conscientes e saudáveis. 

Solidariedade para quem mais 
precisa e envelhecimento ativo foram 
fortalecidos no Programa Assistência 
por meio do Mesa Brasil, que atendeu 
uma média de 119 milhões de pessoas. 
No Trabalho Social com Idosos realizou 
214 milhões de atendimentos. Números 
que transcendem os resultados na 
transformação de vidas das pessoas.

SENAC
Transformar vidas por meio da 

Educação Profissional é o nosso negó-
cio, e, nos últimos quatro anos, essa 
oportunidade chegou para quase 88 mil 
pessoas, que buscaram no Senac uma 
capacitação de qualidade e alinhada ao 
mercado de trabalho.

Com os Programas PSG e Apren-
dizagem, a Instituição democratizou o 
acesso à qualificação profissional ao 
oferecer vagas gratuitas em diversos 
cursos. O Regional também se forta-
leceu no interior, com as inaugurações 
dos Postos Avançados de Palmeira dos 
Índios, Penedo, União dos Palmares e, 
em breve, com a nova Unidade Arapi-
raca, que conta com um projeto susten-
tável e moderno, com laboratórios e 

equipamentos de última geração.
Na capital, o Senac se destacou 

com a inauguração da Sede Administra-
tiva, que centralizou sua gestão, e com os 
certificados do Prêmio Estadual de Qua-
lidade, coordenado pelo Movimento 
Alagoas Competitiva, e do selo de certifi-
cação da empresa Great Place to Work, 

que reconhece as organizações pela va-
lorização de pessoas. Além disso, a Ins-
tituição alcançou a nota máxima na ava-
liação do MEC, o que possibilitou a am-
pliação da Rede Senac EAD (Educação a 
Distância), e que, hoje, oferta cursos téc-
nicos, de graduação e pós-graduação pa-
ra as comunidades mais distantes.

Presidente

Valdomiro Feitosa Batista

Eleição

08/11/2017

Posse

30/12/2017

Sincadeal

Sindilojas Penedo

Presidente

Ana Luíza Araújo Freire

Eleição

09/11/2017

Posse

30/12/2017

Sirecom

Presidente

Arthur Georges Guillou

Eleição

10/11/2017

Posse

02/01/2018

Sincofarma

Presidente

José Antonio Vieira

Eleição

17/11/2017

Posse

31/12/2017



A
Fecomércio entregou, no dia 11, 
os prêmios aos ganhadores, de 
Maceió e do interior, da campa-

nha Minha Mãe Merece o Melhor Pre-
sente. O sorteio havia sido realizado no 
último dia 2.  

A entrega do Fiat Mobi sorteado 
para Maceió foi feita a Dara Lopes, fi-
lha do ganhador. Ela disse que a mãe 
sempre acreditou que a família ga-
nharia o carro e foi a responsável pelo 
preenchimento dos cupons, que qua-
se ficaram fora da urna. “Nós nos es-
quecemos de preencher os cupons e 
foi minha mãe quem lembrou perto do 
final da campanha”, falou. Participa-
ram da entrega os empresários Guido 
Júnior e Luís Eugênio Guido, da Lojas 
Guido, estabelecimento onde a com-
pra foi realizada. 

No sorteio do interior, o ganha-
dor do carro foi José Ferreira, de União 
dos Palmares. Acompanhado dos fi-
lhos, Ferreira não parava de examinar o 
prêmio. “É uma felicidade que não tem 
preço. Participo de tudo que é sorteio o 
no ano passado até ganhei uma moto, 
mas ganhar um carro é bem melhor. 
Essa campanha foi uma iniciativa boa”, 
comemorou. 

No total foram entregues dois 
carros, quatro ciclomotores Shineray 
Jet 50cc, quatro geladeiras, quatro fo-
gões, quatro televisores e 20 vales 

compras no valor de R$ 200. Os vende-
dores indicados nos cupons dos carros 
e ciclomotores também receberão 
vales compras de R$ 200. 

Ao receber os ganhadores, o pre-
sidente da Fecomércio, Wilton Malta, 
agradeceu a confiança. “Nós, como 
empresários, nos sentimos satisfeitos e 
prestigiados porque vocês foram ao 
comércio e acreditaram na campanha”, 
falou.

O diretor da Fecomércio e presi-
dente do Sindilojas União, Adeildo So-
tero, reconheceu o apoio dado ao es-
tender a campanha para o interior e 

agradeceu a confiança das entidades e 
dos lojistas que aderiram à promoção.

Minha Mãe Merece o Melhor Pre-
sente foi uma realização da Fecomér-
cio e contou com o patrocínio do Se-
brae Alagoas e com o apoio da Prefei-
tura Municipal de Maceió, CDL Maceió, 
Aliança Comercial de Maceió e entida-
des filiadas à Fecomércio - Sindilojas 
Arapiraca, Sindilojas Palmeira dos Ín-
dios, Sindilojas Penedo, Sindilojas U-
nião dos Palmares, Sincadeal, Sirecom, 
Secovi, Sincofarma -, Senac e Sesc.

Relação completa dos ganhado-
res em www.fecomercio-al.com.br.

Dia das Mães
Fecomércio entrega os prêmios da campanha Minha Mãe Merece o Melhor 

Presente

José Ferreira foi o ganhador do Fiat Mobi sorteado para o interior
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Sua�Empresa�Legal�
no�Sped�Fiscal

Programa�
Empresário,

tem palestra nova para conferir!

MACEIÓ | Senac Poço | 19h às 22h

04/07 | eSocial  | Chegou a hora! Prepare sua empresa!

instituto@fecomercio-al.com.br | 82 3026.7209

Carga horária: 3 horas

Investimento: R$ 20,00

Palestrantes: Daniel Berselli | Pedro Mendonça 8 Advogados especialistas em Direito Tributário e Empresarial

Realização Parceria Apoio



12  JUNHO 2018

Panorama

NOTAS DE INTERESSE

TURISMO - O setor de turismo fechou 
o primeiro quadrimestre com saldo 
positivo de 2.762 postos de trabalho. O 
mês de abril marcou a geração líquida 
de 2.477 novos empregos, interrom-
pendo a sequência negativa de feve-
reiro e março (-3.032 no total). A ava-
liação é da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), com base em dados 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministé-
rio do Trabalho. O setor de transporte 
de passageiros foi o que mais criou va-
gas (3.938).

REUNIÃO - A assessoria técnica e o 
Instituto Fecomércio reuniram-se 
com o secretário Especial da Receita 
Estadual, Luiz Dias, e a deputada es-
tadual e presidente da Frente Parla-
mentar, Jó Pereira (MDB), dia 18, para 
tratar de trabalhos relacionados à 
agenda proposta pela Fecomércio por 
uma política tributária mais adequada 
ao comércio alagoano. O instituto 
realizará uma pesquisa para a revisão 
da Margem de Valor Agregado (MVA) 
nos segmentos de material de cons-
trução e eletrodoméstico.

MAIS ASSUNTOS - Outros temas fo-
ram abordados, como: PL 571, proces-
so administrativo tributário; PL para 
revisão das multas aplicadas aos con-
tribuintes; e a apreensão de mercado-
rias que tem prejudicado o varejo. Se-
gundo a assessora técnica, Izabel Vas-
concelos, a ideia da presidência da 
Frente Parlamentar é realizar reu-
niões sistêmicas para tratar especifi-
camente cada ponto da pauta com o 
propósito de assegurar um ambiente 
propício ao setor que mais emprega 
em Alagoas.

Aspas“

“Isso vai interferir nas decisões de 
gastos das famílias, deixando-as 
cautelosas com relação às despe-
sas com turismo”

Antonio Everton, economista da CNC, 
ao dizer que as medidas de resolução 
da crise tomadas pelo governo afetarão 
o equilíbrio inicial da economia.

“Estamos falando de substituição 
tributária, logo, o tributo é pago pe-
lo fabricante antes dele ser distri-
buído para o consumidor final”

Samoel Santos, assessor especial de 
Política Fiscal da Sefaz, ao falar na 
apresentação de uma pesquisa enco-
mendada pelo governo.

“A natureza dos produtos pouco im-
porta para a falsificação, o que im-
porta realmente para a realização 
do crime é a viabilidade econômica”

Claudenir Pereira, presidente do 
Conselho Nacional de Combate à Pi-
rataria, em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados.

“O município [Maragogi] é, entre as cidades que não 

têm aeroporto no Brasil, o que mais recebe turistas. 

De maneira que esse aeroporto é fundamental para 

impulsionar ainda mais o turismo da região, gerar 

emprego e oportunidades para as pessoas", afirmou 

o governador de Alagoas”

Renan Filho, governador de Alagoas, ao assinar o Termo de Com-

promisso (TC) para elaboração do projeto básico do aeroporto re-

gional de Maragogi
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Panorama

 Legislativo

ACESSIBILIDADE

O decreto 9.405, de 11 de junho de 
2018, dispõe sobre tratamento dife-
renciado, simplificado e favorecido às 
Microempresas (ME) e às Empresas 
de Pequeno Porte (EPP), cumprindo o 
previsto no art. 122 da Lei nº 13.146, de 
6 de julho de 2015 –Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. Com isso, os empre-
sários deverão ficar atentos às modi-
ficações necessárias e aos prazos pa-
ra as adequações em todos os casos 
valendo a partir da data de publicação 
do decreto.

Conforme a assessora legislativa da 
Fecomércio, Cláudia Pessôa, trata-se 
de uma questão de inclusão e oferece 
às empresas a possibilidade de novos 
clientes. O documento determina que 
se entende por adaptações, modifi-
cações e ajustes necessários e ade-
quados os que não acarretam ônus 
desproporcional e indevido os não ul-
trapassem os seguintes percentuais 
da receita bruta do exercício contábil 
anterior: 2,5%, no caso de MEI, exceto 
quanto ao disposto no § 4º do art. 2º; 
3,5% para ME; ou 4,5%, para EPP. 
“Apenas estabelecimentos de grande 
fluxo de pessoas têm prazo menor, 
como cinemas, estádios, entre ou-
tros, que será 24 meses”, explicou Pes-
sôa.

Hotéis, pousadas e similares garan-
tirão o percentual de 5% de dormitó-
rios acessíveis, com, no mínimo, uma 
unidade acessível, e aos já existentes 
ou em construção serão concedidos 
os prazos de 36 meses para EPP e 48 
meses, no caso de ME e MEI. Empre-
sas que prestem serviços com veícu-
los de transporte coletivo terrestre, 
aquaviário e aéreo, deverão cumprir o 
decreto à medida que renovem a fro-
ta.

!

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

12,94%

Abr/2017

Abr/2018

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

35,57%

Abr/2017

Abr/2018

100,5 pontos

113,5 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

12,36% 

Abr/2017

Abr/2018

80,4 pontos

109 pontos

71,2%

62,4%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Saldo líquido de empregos, em Maceió, no mês de 
abril.

+599

Saldo líquido de empregos, em Alagoas, em abril 
deste ano.

-2.565

+0,0%  Volume de Comércio alagoano no mês de abril

-1,8%  Volume de Comércio em Alagoas quando comparado a abril/17

+5,6%  Volume de Comércio em Alagoas nos últimos 12 meses

+0,6%  Volume de Comércio brasileiro durante o mês de abril

MAIS NÚMEROS
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R
econhecendo a realidade das 
condições sociais básicas da 
comunidade do entorno da 

Unidade Sesc Guaxuma, no Litoral 
Norte de Alagoas, o Sesc lançou o 
projeto Conversando Sobre Saúde, 
que acontece há seis anos, e vem fa-
zendo a diferença na vida de muitas 
mulheres da região.

Dona Ezailda Lima participa da 
iniciativa há um ano, e conta que o 
projeto a ajudou a sair de uma forte 
depressão e que está contribuindo 
com efetividade na sua recuperação de 
uma embolia pulmonar, onde, mesmo 
com pressão alta, se diz está bastante 
envolvida com as atividades, tendo no 
projeto a oportunidade de novas 
vivências sociais. 

Inicialmente o Projeto Conver-
sando Sobre Saúde tinha por objetivo 
manter uma aproximação com a co-
munidade do Litoral Norte para gerir 
conhecimentos, conversas sobre do-
enças crônicas não transmissíveis 
(diabetes, hipertensão, obesidade) e 
depressão para mulheres a partir dos 
40 anos. Para viabilizar a ação, o Sesc 
se articulou também com a Unidade 
Estratégia de Saúde Família (ESF) de 
Guaxuma, que organizou um grupo 
para então colocar em prática o diá-
logo sobre as condições da saúde local.

A equipe de Saúde do Sesc havia 
determinado o perfil para mulheres 
acima de 39 anos, sendo surpreendida 
com a informação do ESF, que apre-
sentou um relatório com o público 
existente na faixa etária a partir dos 25 
anos.

Além da idade e doenças, as mu-
lheres precisam apresentar renda fa-
miliar de até três salários, e fazer as 
inscrições no início de cada ano, 
apresentando cópias de RG, CPF, 
comprovante de residência e uma foto 
3X4. Atualmente o projeto conta com 
120 inscritas, inspiradas a refletirem a 
respeito da saúde enquanto direito, 
compreendendo os fatores determi-
nantes para adquirir saúde no atual 
contexto do território, que não possui 
unidade escolar pública, creches, além 

do serviço de saneamento de água não 
cobrir totalmente a região, dentre 
tantos outros fatores.

O projeto realiza atividades 
semanais às segundas-feiras, de 8h30 
às 9h30, com ações educativas (en-
contros, rodas de conversa, vivências, 
palestras), e de 9h30 às 10h30, mo-
mento de estímulo à prática de ati-
vidade física (caminhadas, alonga-
mento, hidrodance, dança, ginástica e 
jogos cooperativos, entre outras ati-
vidades recreativas). As realizações são 
na Unidade Sesc Guaxuma. Ocorrem 
ainda cursos e oficinas em meses al-
ternados no período da tarde.

Antes de iniciar o projeto Con-
versando Sobre Saúde na segunda-
feira, a equipe do Sesc, que envolvem 
as coordenações de Saúde, Esporte e 
Recreação, Turismo e Nutrição, é rea-
lizado um momento no qual o grupo 
escolhe as temáticas que deseja dis-
cutir. Geralmente é sugerido algo que 
esteja impactando na realidade das 
participantes. A partir de então, é ela-
borado um cronograma e a cada se-
mana há uma discussão mediante as 
sugestões relacionadas com a saúde 
dos participantes enquanto individual 

e membros de um coletivo. Assim, o 
conceito ampliado de saúde é discu-
tido considerando os fatores condicio-
nantes e determinantes.

Cumprindo com êxito a jornada 
de transformação, o Sesc conta com 
aliados como a Unidade de Estratégia 
de Saúde da Família de Guaxuma (ESF), 
parceira na mobilização, articulação 
de ações e disponibilização de serviços 
como campanhas de imunização, en-
tre outras. Os cursos de Medicina e 
Nutrição da Universidade Tiradentes 
(UNIT), além de convidados como Ins-
tituto Nacional de Seguro Social 
(INSS), Conselho Municipal de Saúde 
(CMS), Universidade Federal de Ala-
goas (UFAL), instituições sociais e 
outros.

Nilda, Marinete, Ezailda e tantas 
outras hoje desenvolvem bordados, 
dançam, fazem amizades, têm a segun-
da-feira como o dia de cuidar de si, de 
falar, de rir, aprender, desabafar e ven-
cer doenças, como a depressão e dia-
bete. Mulheres estimuladas a autorre-
flexão de sua condição como mulher, 
mãe, filha, trabalhadora, desemprega-
da, mudando contextos até então con-
siderados como verdadeiros tabus. 

Conversar faz bem
Há mais de seis anos o Sesc realiza um projeto que faz toda a diferença na 

vida de mulheres do Litoral Norte de Alagoas

Participantes durante exercício para melhor qualidade de vida
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F
alar de vida saudável logo re-
mete à mente a prática regular 
de atividades esportistas e uma 

alimentação saudável. Mas como ob-
ter alimentos adequados num país 
onde o consumo de agrotóxicos por 
pessoa equivale a 7,3 litros por ano? 

Segundo pesquisas desenvolvi-
das pela Associação Brasileira de Saú-
de Coletiva (Abrasco) e Ministério da 
Saúde – Fundação Oswaldo Cruz em 
2017, indicam que os agrotóxicos po-
dem causar diversas doenças como: 
problemas neurológicos, motores e 
mentais, distúrbios de comportamen-
to, problemas na produção de hormô-
nios sexuais, infertilidade, puberdade 
precoce, má formação fetal, aborto, 
doença de Parkinson, endometriose, 
atrofia dos testículos e câncer de di-
versos tipos. Na União Europeia e Es-
tados Unidos são proibidos, no entan-
to, no Brasil são largamente utilizados.

Os agrotóxicos são produtos uti-
lizados na agricultura para controlar 
insetos, doenças, plantas daninhas que 
causam danos às plantações, e estão 
nas frutas, verduras, carnes, leite be-
bidas, além de muitos produtos indus-
trializados comprados nos supermer-

cados. Segundo publicação, em 2015, 
do Dossiê Abrasco, Fiocruz e outros 
órgãos de pesquisa, os produtos quí-
micos estão agredindo o solo, a água e 
para surpresa, até mesmo o leite ma-
terno.

Diante dessa realidade, o Sesc, 
focado em ações relacionadas à cons-
cientização da sociedade sobre o con-
sumo de alimentos livres de agrotóxi-
cos, realiza por meio do programa Me-
sa Brasil uma feira orgânica toda a pri-
meira quarta-feira do mês, durante to-
do o ano, na Unidade do Sesc Poço, de 
9h às 17h.

A Feira Orgânica é mais uma op-
ção para a população obter alimentos 
saudáveis, livres de agrotóxicos. Eles 
apresentam vantagens para as pessoas 
e para o ambiente, pois seu cultivo leva 
uma série de princípios positivos, res-
peitando as características do local 
onde é cultivado. Além de não empre-
gar substâncias químicas, o cultivo or-
gânico busca restaurar biodiversidade 
local, com o uso de tecnologias apro-
priadas à conservação do solo e dos re-
cursos hídricos, entre outras estraté-
gias.

Segundo a analista em nutrição 

do Sesc, Claudia Barbosa, “os alimen-
tos orgânicos estão sendo a preferên-
cia na hora da escolha, pela grande 
preocupação com a saúde, além da 
preservação do meio ambiente e 
principalmente pela alta qualidade 
nutricional do produto. A população 
está cada vez mais consciente da im-
portância de levar à mesa um alimento 
mais saudável, sem riscos para a saúde 
da família, promovendo uma boa qua-
lidade de vida”. 

Os produtos comercializados na 
feira são produzidos nos municípios de 
Maceió, Arapiraca, Flexeiras, Pilar e 
Santana do Mundaú.

A iniciativa veio em comemora-
ção aos 15 anos de atuação do pro-
grama, que vem trazendo um histó-
rico de ações sistemáticas e even-
tuais de mobilização de recursos e 
competências, operando no comba-
te à fome e ao desperdício de alimen-
tos, além de apoio social para redu-
ção da vulnerabilidade.

Não deixe de visitar a feira orgâ-
nica na Unidade Sesc Poço e conheça 
novos produtos e, principalmente, no-
vos conceitos sobre alimentação sau-
dável e sustentabilidade.

Do campo para mesa
O Programa Mesa Brasil Sesc completa 15 anos e promove mais uma ação 

de qualidade de vida para a população, a Feira Orgânica

Os alimentos saudáveis e variados dentre eles, frutas, verduras, raízes e muito mais



P
ara falar sobre envelhecimen-
to ativo não se pode restringir 
à capacidade de estar fisica-

mente ágil ou fazer parte da força de 
trabalho, se abrange a participação 
contínua nas questões sociais, eco-
nômicas, culturais e civis. Essa é a 
visão do Sesc que, há mais de três 
décadas, desenvolve diversas ativi-
dades para as pessoas idosas por 
meio do Trabalho Social com Idosos 
(TSI), rompendo paradigmas de que a 
pessoa a partir de 60 anos não é ca-
paz de produzir saberes ou por apre-
sentar alguma limitação física não 
seja capaz de participar do processo 
democrático, tanto na comunidade 
que reside, quanto no meio familiar e 
consequentemente na sociedade em 
geral.   

Com esse conceito e compro-
misso, dentre várias atividades, o 
Sesc realiza o projeto Oficinas de Ci-
dadania na primeira quarta-feira de 
cada mês, tendo como premissa dis-
ponibilizar informações sobre servi-
ços destinados aos idosos. Nessa ga-
ma de informações, mais de 450 ins-
critos participam de palestras, ofici-
nas de artesanato, plantão de direi-
tos, ações de beleza e saúde, apre-
sentações culturais e musicais, etc. 

A iniciativa inclui nas palestras 
temas como: Envelhecimento Ativo; 
Importância de Atividades Físicas 
para os Idosos; Relações Intergera-
cionais; Saúde do Idoso; Sexualidade 
da Pessoa Idosa; Estatuto do Idoso; 
Demências; Violência contra a Pes-
soa Idosa; Cartão Legal; Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), etc., 
com acessibilidade e apoio de insti-
tuições parceiras: Conselhos Muni-
cipal e Estadual dos Direitos da Pes-
soa Idosa, Defensoria Pública - Nú-
cleo do Idoso, Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde, Pastoral da Pes-
soa Idosa, Associação Brasileira de 
Alzheimer (ABRAZ), Associação Na-
cional de Gerontologia (ANG), Ser-
viço Nacional de Aprendizagem de 
Alagoas (Senac), Universidade  Esta-
dual de Ciências da Saúde de Alagoas 

(Uncisal) e outros. 
Além dos conteúdos abordados 

nas palestras, a atividade “Plantão de 
Direitos” estreita o acesso para ser-
viços, como a saúde e orientações 
por meio da Defensoria Pública - Nú-
cleo do Idoso, que informa e acolhe 
demandas e encaminhamentos, a 
Secretaria de Estado da Saúde de 
Alagoas (SESAU), com vacinas, afe-
rição de pressão, teste de glicemia e 
cadastro para a caderneta de saúde 
do idoso, além de serviços do Procon 
- Atendimento ao consumidor. Ações 
e informações que se tornam gran-
des aliadas para quem se encontra 
nesta fase de vida.

O projeto Oficinas de Cidadania 
propicia o despertar e contribui para a 
autonomia e o enfrentamento ao iso-
lamento social. Essa autonomia e em-
poderamento são componentes rele-
vantes para que o idoso possa ser pro-
tagonista de suas escolhas diárias, 
respeitando suas limitações e esti-

mulando um envelhecimento ativo.
Há diversas formas de promo-

ver o engajamento social dos idosos. 
O Sesc utiliza a metodologia de pa-
res, a construção do conhecimento 
por meio da troca de vivências e ro-
das de conversas, bem como a escuta 
ativa. Atua de forma interdisciplinar, 
e vem sendo referência no Brasil com 
o trabalho que realiza por meio do 
TSI, uma ação significativa e trans-
formadora na vida de muitos idosos.  

Para o desenvolvimento das 
atividades, a instituição investe em 
qualificação profissional, capacita-
ções intercâmbios e workshops, etc., 
junto as equipes de trabalho, de for-
ma a promover capacitação conti-
nuada da equipe, estimulando à ino-
vação e a proatividade no trabalho 
junto aos inscritos. Agregando assim 
valor a vida das pessoas, respeitan-
do as particularidades e o tempo de 
aprendizado de cada idoso inserido 
no trabalho com grupos do Sesc/AL.

16  JUNHO 2018

www.sescalagoas.com.br

Envelhecimento ativo
O Trabalho Social com Idosos contribui para autonomia e estimula a 

independência do grupo

Público participa de oficina de artesanato criando diversos objetos
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O
espaço recreativo do Sesc 
Alagoas tornou-se cenário 
para personagens do mundo 

digital como: Homem-Aranha, Hulk, 
Capitão América, Thor, dentre outros, 
no maior encontro do público entu-
siasta da tecnologia, jogos eletrônicos, 
de Cards e Tabuleiros, HQs, livros, fil-
mes, séries: o Sesc Geek.

Realizado nos dias 19 e 20 de 
maio, o evento ofereceu momentos 
de entretenimento e diversão para 
um público diversificado, recebendo 
mais de 6 mil pessoas na Unidade 
Sesc Poço, em Maceió. 

“Idealizamos um evento que visa 
trazer para dentro do Sesc o público 
Geek, dando uma nova cara as nossas 
atividades recreativas, diversificando 
nosso público e superando nossas 
metas de atendimento. Nosso propó-
sito é oferecer atividades recreativas 
de alta qualidade para 'pessoas', in-
distintamente”, destacou o analista 
em Educação Física do Sesc, Edeilson 
Vasconcelos.

Na ação, o Sesc contou com al-
guns parceiros, dentre eles, a Escola de 
Efeitos Visuais – Gracom, Canal Bang, K-
Pop AL, Cosplay Alagoas, entre outros.  
Para o diretor da Escola de Efeitos Visuais 
(Gracom - Maceió), Michel Bezerra, ser 
parceiro do evento possibilitou conhe-
cer de perto o púbico. Ele observa que 
muitos que estiveram em outros encon-
tros como esse, há alguns anos, recebe-
ram com entusiasmo a iniciativa. “As pes-
soas que vieram para o Sesc Geek agora, 
são pessoas que tinham 17 anos no 
passado e agora estão com 25, 29 anos e 
falaram: poxa, matou minha saudade, 
estamos voltando no tempo agora, 
porque eu vivenciei isso aqui quando co-
meçou”.

Nos dois dias de evento, a pro-
gramação que foi repleta de opções 
de interatividade, promoveu cursos 
de k-pop, campeonatos de E-Games 
PES e FIFA, Just Dance. Além de ati-
vidades de oficina de desenhos como: 
Paper Craft, contação de histórias, 
palestras sobre como ser youtuber; 
houveram diversas atividades.

SOBRE O SESC GEEK
O Projeto Sesc GEEK é uma pro-

posta de lazer que oferece momentos 
de entretenimento e diversão por 
meio de um evento pautado no uni-
verso GEEK. Em alinhamento às de-
mandas do pré-programa 2018 pelo 
Departamento Nacional do Sesc, pre-

tendeu-se ofertar um evento acessí-
vel para um público de menor poder 
aquisitivo, porém com atrações equi-
paráveis aos maiores eventos destes 
no mercado. Tudo isso por meio de 
uma programação que oferecesse o 
acesso à oficinas, palestras e momen-
tos criativos, dentre outros atrativos.

Ficção e Realidade
O mundo dos super-heróis alinhado à tecnologia transforma ficção em 

realidade no Sesc GEEK

Fantasias e super-heróis dos quadrinhos para a realidade

Os jogos eletrônicos atraíram um público de todas as idades
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Tecnologia
Whatsapp, Excel, Scratch e Prezi foram os destaques da semana da inclusão 

digital. Evento reuniu crianças, adultos e idosos no Senac

N
ilton Teixeira tem 72 anos. A-
posentado, ele aproveita os 
dias com a família e os amigos. 

E no último dia 14, resolveu investir em 
conhecimento. Teixeira foi um dos par-
ticipantes da Oficina “Conhecendo o A-
plicativo Whatsapp”, realizada no Posto 
Avançado de Tecnologia do Senac den-
tro da programação da Semana da In-
clusão Digital, evento que reuniu crian-
ças, adultos e idosos em oficinas temá-
ticas realizadas no período de 14 a 17 de 
maio. “O evento contribui para o pro-
cesso de democratização do acesso à 
tecnologia e já faz parte do calendário de 
atividades do Posto de Tecnologia do 
Senac”, destaca Felipe Dietschi, gerente 
do Posto.

“Desde que fiz o curso de Informá-
tica para a Maturidade, estou sempre no 
Senac participando do eventos e ofici-
nas e, assim, aproveitando as oportuni-
dades que a instituição oferece. Quero 
aprender cada dia mais”, contou Iraci 
Mendes, 68, enquanto tirava dúvidas 
com o instrutor Isnard Gabriel dos San-
tos durante a oficina sobre Whatsapp. 
“Oficinas como essas facilitam a intera-
ção desse púbico com o mundo moder-
no, minimizando o sentimento de ex-
clusão que muitos sentem por não con-
seguirem usar as novas tecnologias”, 

pontua o instrutor.
Dentro da programação da Se-

mana, também foram realizadas as ofi-
cinas “Primeiros Passos no Excel”, 
“Scratch (Desenvolvimento de Softwa-
res para Crianças)” e “Criando Apre-
sentações com Prezi”. “Em geral, o pú-
blico dos cursos de Informática são 
mais jovens, mas os pais e avós sempre 
expressam a curiosidade sobre o uso 
de determinados programas. E no 
Senac, é sempre tempo de aprender”, 
salienta a pedagoga Rose Karla Caje. 

“Nosso portfólio de cursos nesse seg-
mento é variado. Aos interessados, in-
dependente da idade, vale a pena con-
ferir e participar”, finaliza.

CURSOS
Se você tem interesse na área de 

Tecnologia, o Senac Alagoas está com 
matrículas abertas para os cursos Au-
toCAD 2D, Desenvolvedor de Games, 3 
em 1: Ilustrator, Photoshop e InDesign e 
Excel Avançado. Para mais informações: 
(82) 2122.7858 ou www.al.senac.br. 

Evento foi realizado no Posto Avançado de Tecnologia do Senac Alagoas

Oficina “Descobrindo o Whatsapp” reuniu grupo da melhor idade
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Educação a distância
Com um vasto portfólio, o Senac oferta cursos de aperfeiçoamento, Técnicos, 

de Graduação e Pós-Graduação na modalidade EAD

C
om o objetivo de democrati-
zar o acesso à educação pro-
fissional, a Rede Senac EAD 

(Educação a Distância) lhe ajuda a 
construir uma carreira com um ensi-
no de qualidade. Com cursos de aper-
feiçoamento, Técnicos, de Graduação 
e Pós-Graduação, o EAD alcança co-
munidades de difícil acesso e ajuda a 
conciliar os estudos com a vida ata-
refada do trabalhador.

Para Aristóteles Oliveira, coor-
denador do EAD em Alagoas, “por se 
constituir de um cenário altamente 
competitivo, o mundo do trabalho 
exige que o profissional busque cons-
tantemente a atualização, para que 
seu nível de conhecimento cresça de 
acordo com as demandas das empre-
sas”. Questionado sobre como a mo-
dalidade a distância pode agilizar esse 
processo, o coordenador afirma que 
“os graus de exigência são diretamen-
te proporcionais à hierarquia dos car-
gos ocupados, portanto, tanto a ma-
nutenção quanto a ascensão do cola-
borador exigem qualificações de nível 
técnico, graduação ou pós-gradua-
ção. Nesse contexto, o EAD se apre-
senta como uma alternativa eficiente 
de investimento no aprimoramento 
acadêmico e profissional”.

Além disso, essa modalidade de 
ensino também é uma alternativa para 
quem quer retomar os estudos ou mu-
dar de área. “A Educação a Distância 
oferece flexibilidade para estudo, utili-
zação de ferramentas e metodologias 
mais dinâmicas (ativas) que favorecem 
a aprendizagem autônoma do aluno, 
além de proporcionar novas oportuni-
dades de trabalho por meio de ofertas 
de cursos que possibilitam aperfeiçoa-
mento e desenvolvimento pessoal às 
pessoas com diferentes níveis de es-
colaridade e necessidades profissio-
nais”, explicou Aristóteles. 

Em Alagoas, a Rede Senac EAD 
apresenta polos nos municípios de 
Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Ín-
dios, Penedo e União dos Palmares. 
Neles, os alunos são bem-vindos para 
tirar dúvidas e usar o espaço para es-
tudo. Faça já sua inscrição por meio 

do site www.ead.senac.br e abra as 
portas do mercado de trabalho!

MATRÍCULAS ABERTAS
Cursos disponíveis nas áreas de 

Beleza, Comércio, Comunicação, 

Educação, Gestão, Hospitalidade, 
Meio Ambiente, Moda, Produção de 
Alimentos, Saúde, Segurança, Tecno-
logia da Informação e Turismo. Para 
mais informações, entre em contato: 
ead@al.senac.br ou (82) 2122-7860.

Cursos EAD facilitam o acesso à educação profissional

Aristóteles, coordenador do EAD, fala sobre as vantagens da modalidade



E
las podem ser de pano, plástico, 
borracha ou porcelana. Mais 
que um brinquedo, as bonecas 

são a expressão dos sentimentos das 
crianças e do momento em que estão 
vivendo. Elas também podem significar 
porto seguro e proporcionar confiança 
para a criança. E foi pensando nisso que 
os alunos do curso de Costureiro do 
Senac organizaram uma Oficina de 
Roupas de Boneca. Realizada nos dias 
15 e 16 de maio, no Lar São Domingos, a 
aula foi acompanhada por 32 crianças, 
de 9 a 13 anos, atendidas pela institui-
ção filantrópica.

A atividade foi resultado do Pro-
jeto Integrador da turma, uma propos-
ta do Senac que busca contribuir com a 
transformação social com foco na soli-
dariedade. “Por meio dessa atividade 
lúdica e formativa, despertamos um 
novo olhar para a profissão de costu-
reiro. Ensinamos técnicas manuais de 
modelagem e costura, com linha e agu-
lha, a fim de que as crianças multipli-
quem, em casa, essa informação”, expli-
cou a instrutora Silvia Santos, ao desta-
car a carência de profissionais de base 
manual na indústria têxtil.

Além do olhar social, a atividade 
fomentou a sustentabilidade, já que os 

alunos promoveram uma campanha de 
doação de bonecas, jeans e roupas de 
cama, material que foi utilizado duran-
te a oficina. “Ao final da aula, cada par-
ticipante levou para casa um kit com 
tesoura, linha, agulha e as roupinhas 
produzidas”, destacou Silvia. Para a co-
ordenadora pedagógica do Lar São Do-
mingos, Liliane Araújo, a montagem do 
mini ateliê dentro da instituição foi 
além da prática da costura. “Tudo o que 
contribui para o processo de ensino 
aprendizagem das crianças é muito 
bem-vindo. Com essa oficina, traba-
lhamos a psicomotricidade, a autoes-
tima e o trabalho em equipe”, destacou 
a coordenadora.

Durante a oficina, cada aluno do 
curso de Costureiro do Senac acompa-
nhava 2 crianças, a exemplo de Maria 
Eleonor Oiticica, que orientava Vitória 
Cristina, 10, e Fabrícia Félix, 11. “Minha 
mãe foi uma excelente costureira e de-
cidi fazer o curso como uma forma de 
homenageá-la. Dividir nossos conheci-
mentos com as crianças, despertando 
nelas o interesse pela profissão, está 
sendo uma experiência fantástica!”, dis-
se Maria. “Ajudo minha mãe a fazer cro-
chê. E, agora, estou aprendendo a cos-
turar as roupas para as minhas bonecas. 

Estou muito feliz”, destacou Vitória. “Eu 
nunca tinha costurado. Estou ansiosa 
para mostrar o que fiz à minha mãe. Ela 
vai gostar!”, comemorou Fabrícia.

Felipe Aragão também é aluno da 
turma que está concluindo o curso de 
Costureiro. Ele conta que sempre quis 
trabalhar com Moda e, ao sair do En-
sino Médio, decidiu iniciar a constru-
ção da carreira no segmento. “Após o 
curso de Costureiro, pretendo fazer o 
de Modelista e, então, buscar a gradua-
ção na área. Dividir a minha paixão com 
essas crianças está sendo uma experi-
ência única”, destacou ele, ao ser inter-
rompido por Thafny Beatriz, 9. “Tio, 
depois que eu aprender a fazer as rou-
pinhas das minhas bonecas eu já vou 
saber costurar as roupinhas para mi-
nha irmã, de 6 anos?”. Aragão sorriu e 
garantiu que, em breve, ela estará apta.

Além do curso de Costureiro, os 
interessados em construir carreira no 
promissor mercado de Moda encontra, 
no Senac, os cursos Modelista, Consul-
toria de Imagem, Desenhista de Moda, 
Modelagem Moda Praia e Fitness, Aca-
bamento em Costura, Costura em Ma-
lharia, e Planejamento e Desenvolvi-
mento de Coleções. Mais informações: 
(82) 2122.7858.

www.al.senac.br

20  JUNHO 2018

Solidariedade
Alunos do curso de Costureiro do Senac promovem Oficina de Roupas de 

Boneca para crianças atendidas pelo Lar São Domingos

Ação marcou a conclusão do curso de Costureiro
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Feira de livros
Famílias aproveitam feira beneficente de livros do Senac para renovar as 

bibliotecas pessoais. Incentivo à leitura é um dos objetivos do evento

O
s empresários Vitor Mousinho 
e Natália Lopes, pais de Cauê, 
firmaram um compromisso 

com o filho no dia 15 de maio. Ao saber da 
Feira Beneficente de Livros promovida 
pelo Senac, reorganizaram a agenda pa-
ra atender ao pedido do pequeno leitor 
de ir até a Unidade Poço da instituição, 
onde estava sendo realizado o evento. 
“Cauê segue os nossos passos. Somos 
amantes da leitura e iniciativas como es-
sas tornam esse hábito ainda mais pra-
zeroso”, conta Natália. “Além de fomen-
tar a formação de novos leitores, ajudar 
outras pessoas por meio da compra dos 
livros é uma experiência incrível”, come-
mora.

Realizada no período de 15 a 18 de 
maio, das 9h às 21h, no Senac Poço, a 
quarta edição da Feira Beneficente de 
Livros reuniu mais de três mil títulos, 
entre livros de Literatura Infantil, Eco-
nomia, Direito, Saúde, Romance e Au-
toajuda, todos frutos de doações de 
alunos, colaboradores e da comunidade. 
“Essa é uma forma de ampliar o acesso à 
informação, possibilitando a renovação 
das bibliotecas pessoais e fomentando o 
surgimento de novos leitores”, destaca a 
bibliotecária do Senac Alagoas, Jane 
Barros, satisfeita com o sucesso do 
evento que arrecadou R$ 7.042 com a 
venda dos livros. “O valor arrecadado já 
foi revertido para obras sociais, o que 
torna a realização desse evento ainda 
mais gratificante”, emociona-se, ao 
comemorar o aumento de 70% do 
número de doações desde a primeira 
edição da Feira, em 2016.

Os preços dos livros variavam 
entre R$ 1 e R$ 20. Emerson Magalhães, 
funcionário público, também apro-
veitou a oportunidade e, a depender da 
quantidade de livros que comprou, já 
garantiu a leitura até a próxima edição 
da feira. “Essa é a terceira edição da qual 
participo e estou encantado com a va-
riedade de títulos”, disse ele.

Também participaram da feira, 
como voluntários, o músico José Dantas, 
que embalou o público com o melhor da 
MPB; as artesãs da VariArtes, que apre-
sentaram ao público a arte em crochê e 
biscuit produzida por elas; a instrutora 

do Senac, Silvia Santos, com uma expo-
sição de bolsas de palha customizadas e 
a apresentação da técnica de customi-
zação; e a ex-aluna dos cursos de Moda 
do Senac, Elaine dos Santos, que apre-
sentou os acessórios da marca própria 

Lai Lima Ateliê. “Sou muito grata ao 
Senac que, por meio dos cursos, me 
inspirou a criar minha marca. Essa é a 
segunda vez que participo da Feira de 
Livros e estou muito feliz com o resul-
tado”, finaliza.

Feira Beneficente de Livros do Senac já se encaminha para a 5ª edição

Evento reúne família e incentiva a leitura dos mais novos
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É comum pensar que a educação corporativa em 

uma empresa começa pela área de “Treinamento e De-

senvolvimento” ou Recursos Humanos, algumas vezes até 

se confunde com iniciativas aleatórias e/ou esporádicas 

na capacitação dos colaboradores. No entanto, é neces-

sário observar o tema sob uma perspectiva mais ampla e 

profissional, voltada para a gestão do conhecimento e a 

gestão de pessoas, que deve estar integrada ao plano es-

tratégico da organização.

Uma vez construído esse plano e alinhado com to-

das as áreas da empresa, o mesmo deve ser amplamente 

disseminado entre os seus colaboradores, para que eles 

consigam se enxergar e compreender sua contribuição 

dentro dos objetivos e metas estabelecidas, sendo parte 

responsável pelo alcance dos resultados. Diante disso, é 

possível trabalhar a gestão do conhecimento e, dentro 

dela, a educação corporativa, visando, entre outras coisas, 

a melhoria e ampliação das habilidades técnicas e com-

portamentais das pessoas, partindo do princípio de que as 

possíveis lacunas já foram levantadas no processo de 

avaliação de desempenho e diagnóstico organizacional.

Por isso, a educação corporativa é crucial para a 

integração à cultura organizacional e pertencimento dos 

seus colaboradores, pois gera aprendizagem e envolvi-

mento nas atividades, além do desenvolvimento pessoal e 

profissional das pessoas.  Nesse sentido, os colaboradores 

estarão mais aptos para o processo de inovação de pro-

dutos e serviços, contribuindo ativamente nas mudanças 

e melhorias com equipes mais engajadas e produtivas, 

acompanhando o mercado e trazendo novos conceitos e 

ideias para o desenvolvimento e crescimento do negócio.

Considerando a relevância desse trabalho pela pos-

sibilidade do impacto nos resultados, bem como pela ne-

cessidade de gerenciar melhor os recursos, é importante 

investir de forma adequada, utilizando ferramentas e te-

mas alinhados ao que foi traçado no plano estratégico. É 

possível desenvolver treinamentos específicos para o perfil 

da empresa e suas necessidades, a partir da união com en-

tidades que trabalham seriamente a educação corporativa. 

Também é interessante a formação de multiplicadores, on-

de colaboradores são capacitados e responsáveis por ex-

pandirem esses conhecimentos, ou ainda, criar grupos e 

comitês de trabalho envolvendo-os diretamente no pro-

cesso de gestão, produtividade e competitividade.

Em suma, as possibilidades são diversas, mas a edu-

cação corporativa deve ser implantada seguindo o pla-

nejamento de cada organização atrelado à gestão es-

tratégica de pessoas, considerando suas reais necessi-

dades e objetivos, valorizando sua cultura organizacional, 

aproveitando as habilidades dos seus colaboradores, e in-

vestindo tempo e recursos no que de fato proporcionará a 

excelência dos resultados. É preciso entender que, além 

de toda contribuição no crescimento da instituição, esse 

investimento aperfeiçoa o processo de formação de líde-

res e de sucessão, deixando ganhos incalculáveis e con-

sistentes para a  perpetuidade da empresa.

Artigo

A Educação Corporativa como ferramenta

para a Gestão de Pessoas

A educação corporativa é crucial para a integração à cul-

tura organizacional e pertencimento dos seus colabora-

dores, pois gera aprendizagem e envolvimento nas ati-

vidades, além do desenvolvimento pessoal e profissional 

das pessoas.

“

Presidente da Associação Brasileira

de Recursos Humanos em Alagoas (ABRH/AL)

Gerente de Administração e Recursos Humanos no PSCOM

Jennifer Lins



Uma homenagem da Fecomércio ao setor que mais gera emprego em Alagoas

NÃO SE FAZ UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO SEM DESAFIOS PELO CAMINHO.

É AÍ QUE ESTÁ O PRAZER DAS GRANDES CONQUISTAS.

16 DE JULHO | DIA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO




