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m termos de indicadores econô-

E micos, Alagoas não teve, neste mês 

de agosto, razões para comemorar. 

O Estado figura na quarta posição nacional 

em número de encerramento de empresas. 

Nos últimos 18 meses, 263 empresas fecha-

ram suas portas. Sergipe, com uma econo-

mia semelhante à nossa, registrou 72 lojas 

no mesmo período. Número ainda menor 

teve a Paraíba, com 65. Os números são da 

Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Outro dado preocupante vem do 

IBGE: 27,6 milhões de brasileiros estão 

desempregados, trabalham menos do que 

gostariam ou, simplesmente, desistiram de 

procurar emprego. Os dados são do se-

gundo trimestre de 2018. Deste universo, 13 

milhões estão desempregados, sendo pou-

co mais de 3 milhões o número de pessoas 

fora do mercado há mais de dois anos. E o 

mais triste é que Alagoas lidera o ranking 

nacional como o estado que mais apresen-

tou trabalhadores que já desistiram de pro-

curar emprego.

Mas por que nosso Estado apresenta 

esses números? Seria leviano, de minha 

parte, numa breve análise apontar todas as 

causas. Entretanto, décadas na atividade 

empresarial e alguns anos à frente da Fe-

comércio me permitem dizer com segu-

rança que esse pífio desempenho tem, en-

tre seus fatores, a alta carga tributária. 

São taxas, impostos e tributos com va-

riados fatos geradores e nas diferentes es-

feras de poderes. Recentemente, uma al-

teração no Código Tributário Municipal de 
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Wilton Malta

Editorial

Justiça tributária

Maceió trouxe um reajuste nos valores de 

diversas taxas, entre elas, a taxa de publi-

cidade. Como se não bastasse o fator au-

mento, os empresários tiveram que lidar 

com o percentual desse aumento: há si-

tuações em que este chegou a 900%. Já 

imaginou? Estamos na tratativa com a pre-

feitura a fim de sensibilizar o governo a re-

visar os valores. É nosso papel buscar so-

luções que contribuam para o fortaleci-

mento do Comércio. E esse processo passa 

pela justiça tributária.
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Entrevista

S
aúde é algo indispensável na vi-
da do ser humano. Com uma 
rotina atarefada e alguns fato-

res que determinam e condicionam a 
saúde, muitas pessoas descuidam da 
mesma no dia-a-dia. Pensando em 
provocar reflexões sobre os hábitos e 
estilos de vida e contribuir para mini-
mizar os impactos que influenciam na 
qualidade de vida do trabalhador do 
comércio de bens, serviços e turismo 
e público em geral, o Sesc atua com a 
Atividade Educação em Saúde por 
meio de ações de prevenção e pro-
moção para uma vida mais saudável. 
Para saber mais sobre esta ação, a Fo-
lha Fecomércio conversou com a Co-
ordenadora de Saúde do Sesc, Janaína 
Valença.

Folha Fecomércio - Quais as estraté-
gias dessa atividade?

Janaína Valença - Tendo como base 
os princípios norteadores da Política 
de Promoção da Saúde e da Educação 
Popular em Saúde, bem como a mis-
são e as diretrizes institucionais, a 
maior estratégia para a Atividade 
Educação em Saúde se refere à forma 
como abordamos os temas que são 
trabalhados de acordo com o interes-
se do público ou demanda posta pela 
realidade.

Folha Fecomércio - As ações são de-
senvolvidas para qual público?

Janaína Valença - Embora o público 
prioritário do Sesc seja o trabalhador 
do comércio de bens, serviços e turis-
mo e seus dependentes, na Atividade 
Educação em Saúde as ações são 
voltadas tanto para este público como 
para a comunidade em geral através 
de projetos sistemáticos ou de ações 
pontuais. 

Folha Fecomércio - Quando aconte-
ce e em quanto tempo?

Janaína Valença - A Atividade acon-
tece desde a existência do Sesc em 
Alagoas e acompanhou a evolução 
histórica da saúde no Brasil. Sendo re-
estruturada conforme os avanços so-

ciais na área da saúde. 

Folha Fecomércio - Como é compos-
ta a equipe de profissionais do Sesc 
responsável por esta atividade?

Janaína Valença - A equipe é com-
posta por 01 Coordenadora, 02 Assis-
tentes Sociais, 02 Analistas em Saúde,  
01 Assistente Administrativo, 06 esta-
giários extra curriculares, sendo 04 
de Serviço Social, 01 de Fisioterapia e 
01 de Enfermagem, além de 02 esta-
giários de Serviço Social curriculares 
e das equipes da Unidade Móvel Sesc 
Saúde Mulher e da Atenção Médica. 
Os profissionais atuam em todas as 
Unidades Operacionais do Sesc, po-
rém nas Unidades Poço, Guaxuma, Ja-
raguá e Arapiraca o trabalho é siste-
mático. 

Folha Fecomércio - Quais as doenças 
que mais acometem os trabalhadores 
do comercio de bens, serviços e turis-
mo, percebida pela equipe do Sesc?

Janaína Valença - Não dispomos de 
diagnóstico preciso acerca da condi-
ção de saúde do trabalhador do co-
mércio, porém, a partir da interven-
ção do Projeto Sesc Saúde Empresa, 
percebemos altos índices de obesida-
de, hipertensão, diabetes, gastrite, 

refluxo, dislipidemias (alteração no 
colesterol) entre outras. Observamos 
que alguns apresentam risco de pro-
blemas cardiovasculares. Assim como 
as doenças osteomioarticulares tam-
bém são relatadas. 

Folha Fecomércio - Quais os benefí-
cios dessa atividade para com o públi-
co?

Janaína Valença - A Atividade provo-
ca reflexões sobre os estilos de vida 
das pessoas. Propõe que os sujeitos da 
ação repensem seus hábitos a partir 
dos determinantes e condicionantes 
da sua própria saúde. As ações bus-
cam trabalhar a prevenção dos fatores 
de risco que levam ao adoecimento. 

Folha Fecomércio - O Sesc atua tam-
bém por meio de parcerias? Quais?

Janaína Valença - Todas as ações da 
Atividade são desenvolvidas através 
de parcerias internas e externas. O 
trabalho interdisciplinar com as 
demais coordenações do Sesc possi-
bilita a realização de ações educativas 
mais consistentes e eficientes. Outras 
instituições privadas e órgãos públi-
cos também contribuem para o alcan-
ce dos nossos objetivos, à exemplo do 
SENAC, algumas empresas do comér-

Modo de viver
Sesc contribui para a qualidade de vida da população em geral por meio de 

ações de prevenção e promoção à saúde

Sesc possibilita ações de saúde mais consistentes e eficientes
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cio, Secretarias Municipais de Saúde 
de Maceió e Arapiraca, Secretaria Es-
tadual de Saúde, entre outros. 

Folha Fecomércio - Quais os desta-
ques da programação desenvolvida 
durante o ano? 

Janaína Valença - Cada projeto sis-
temático possui seu calendário de 
ações, com datas importantes que 
envolve encontros de abertura, ava-
liação e encerramento; porém, al-
gumas campanhas nacionais e inter-
nacionais ganham destaque em al-
guns meses. À exemplo: Campanha de 
prevenção às IST/Aids nos festejos 
juninos, Outubro Rosa, Dia Mundial 
de Luta contra a Aids, entre outras. 

Folha Fecomércio - No decorrer da 
ação, a equipe do Sesc sente neces-
sidade de renovar as atividades? Co-
mo? 

Janaína Valença - As estratégias para 
alcance dos objetivos são sempre re-
novadas e modificadas, tanto pelo 
próprio movimento da realidade que 
demanda dos profissionais posturas e 
condutas condizentes com as ações, 
como pela possibilidade de atrair e fi-
delizar o público que atendemos. 

Folha Fecomércio - Qual o nível de 
correspondência da comunidade em 
geral para com uma ação significativa 
e gratuita?

Janaína Valença - Temos uma boa 
adesão do público para o qual as nos-
sas ações se destinam. Isso também é 
reflexo da credibilidade institucional, 
bem como pelo perfil dos profissio-
nais que estão à frente das ações edu-
cativas. Geralmente conseguimos al-
cançar os objetivos propostos. 

Folha Fecomércio - Por que o Sesc 
realiza essa atividade?

Janaína Valença - A Educação em 
Saúde é uma atividade transversal que 
se comunica com todos os programas 
institucionais. Também contribui pa-

ra a promoção e visibilidade e se ca-
racteriza pela possibilidade de forma-
lizar parcerias que envolvem diversos 
atores e que demandam baixo inves-
timento e que promovem resultados 
importantes e impactantes. 

Folha Fecomércio - É difícil atuar com 
saúde, principalmente em um país com 
tantas desigualdades sociais?

Janaína Valença - A Organização 
Mundial da Saúde defini Saúde como 
“estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não somente a au-
sência de enfermidade ou invalidez”.  
Esse conceito implica entender que 
saúde está para além da ausência de 
doença, compreende um processo 
complexo que envolve acesso a diver-
sos fatores que determinam e con-
dicionam a condição de saúde. Diante 
do exposto promover saúde, conside-
rando o conceito amplo e as diversas 
necessidades humanas que incluem 
acesso à alimentação, educação, lazer, 
entre outros, se torna um desafio.

Folha Fecomércio - A prevenção faz a 
diferença para uma vida mais saudá-
vel? Por que?

Janaína Valença - Embora a preven-
ção esteja mais ligada a doença e o seu 
conceito não envolva os fatores que 
evidenciam a promoção da saúde e a 
autonomia e empoderamento dos su-
jeitos, ainda se apresenta como uma 
estratégia de sensibilizar as pessoas 
para prevenir doenças e/ou fatores 
de risco que favorecem o adoecimen-
to.

Folha Fecomércio - Quais os desafios 
para a continuidade dessa atuação?

Janaína Valença - Os desafios são 
sempre constantes e diversos. Pri-
meiro por trabalhamos a educação e 
promoção da saúde em um contexto 
de falta de acesso, e, na maioria das 
vezes, para pessoas que estão expos-
tas à diversas situações de vulnera-
bilidade. Os profissionais precisam 

estar sempre atualizados e sensíveis 
ao ouvir e ao construir compartilha-
do. Não conseguimos alcançar os ob-
jetivos sem o apoio dos parceiros. E 
esses parceiros também têm limites 
de atuação. Precisamos sempre bus-
car respaldo teórico e renovar as es-
tratégias para acompanhar as deman-
das. 

Folha Fecomércio - Como é atuar na 
área da saúde no Sesc?

Janaína Valença - O Sesc possibilita 
capacitação técnica e oferece as con-
dições essenciais para o desenvolvi-
mento da Atividade de acordo com 
aquilo que é de sua competência. Nós 
não trabalhamos com a assistência à 
saúde na Atividade, e o nosso produto 
não é concreto e visível. Os resultados 
do nosso trabalho envolvem a subje-
tividade dos sujeitos. O Sesc é uma 
instituição respeitada e reconhecida a 
nível nacional. E isso contribui para a 
credibilidade do nosso trabalho.

Coordenadora de Saúde do Sesc

Janaína Valença
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U
ma modificação no Código 
Tributário Municipal (CTM) 
de Maceió pegou vários em-

presários de surpresa. O aumento da 
Taxa de Publicidade, que era de R$ 12 o 
metro quadrado, saltou para R$ 120. O 
assunto foi pauta de reunião entre a 
Federação do Comércio do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL), o Sindicato 
do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Estado de Alagoas 
(Sincofarma AL), entidade filiada à Fe-
comércio, a vereadora Tereza Nelma 
(PSDB) e o secretário de Economia de 
Maceió, Felipe Mamede, no dia 26 de 
julho, na sede do órgão.

No dia 9 de julho deste ano, um 
associado do Sincofarma foi autuado 
para pagar R$ 6.177,60 da taxa de pu-
blicidade. Ano passado, o valor da taxa 
correspondeu a R$ 617,76. O pleito do 
Sincofarma, representado pelo presi-
dente da entidade, José Antonio Vieira, 
e pelo advogado Francisco Rego, e da 
Fecomércio, representada pela asses-
sora técnica Izabel Vasconcelos, foi 
claro: uma trégua na fiscalização e que 

os valores sejam revistos. 
“A própria Lei Geral das Micros e 

Pequenas Empresas defende uma tribu-
tação diferenciada, ou seja, usa de coe-
rência considerando a condição de cada 
empresário”, afirmou José Antonio.

Na ocasião, o secretário solicitou 
às entidades que apresentassem uma 
sugestão de valores. Mamede explicou 
ainda que a articulação passa pela Se-
cretaria Municipal de Segurança Co-
munitária e Convívio Social (SEMSCS) 
e que irá procurar o secretário.

MOBILIZAÇÃO 
A Fecomércio AL protocolou ofí-

cio na Prefeitura Municipal de Maceió, 
solicitando a revisão do CTM. Desde a 
edição das leis nº 6.715/2017 e nº 
6.885/2017, que trouxeram novas re-
gras para pagamento de taxas, licenças 
e alvarás do comércio e da indústria, a 
entidade trabalha junto ao Executivo e 
Legislativo municipais a fim de sensi-
bilizar os poderes sobre a necessidade 
de adequações. 

Como os projetos de lei chega-

ram em caráter de urgência na Câma-
ra, em dezembro passado, não cabia a 
inclusão de emendas, sendo conver-
tido em lei em sua integralidade, mas a 
entidade vem atuando desde então 
para conseguir reverter as alterações. 

Na análise preliminar feita pela 
Fecomércio, as mudanças no CTM 
oneram as empresas, que natural-
mente já possuem uma alta carga tri-
butária. Há situações em que o au-
mento aplicado chega a 900%. A pre-
ocupação da Federação é que, num 
momento em que a retomada do con-
sumo ensaia uma recuperação, haja 
uma retração, uma vez que os custos 
acabam sendo repassados no preço fi-
nal ao consumidor. 

“Os setores de comércio, servi-
ços e turismo, sem dúvida alguma, se-
rão os mais atingidos, repercutindo di-
retamente na população que sofrerá 
de igual forma o impacto. Além disso, a 
falta de razoabilidade na cobrança das 
referidas taxas ultrapassa qualquer 
previsão de inflação”, avalia Wilton 
Malta, presidente da Federação.

8  AGOSTO 2018

Em reunião

www.fecomercio-al.com.br

Fecomércio e Sincofarma pedem trégua na fiscalização para taxa de publicidade. 

Em alguns casos, o aumento é quase dez vezes o valor do ano passado

Após reunião, a Federação protocolou ofício solicitando a revisão do Código
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A
Unimed Maceió e a Fecomér-
cio firmaram parceria inédita a 
fim de proporcionar benefí-

cios exclusivos para empresários do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado. Os presidentes da Uni-
med Maceió, o médico Daniel de Ma-
cedo Veras, e da Fecomércio, Wilton 
Malta, assinaram o convênio no últi-
mo dia 23. 

Valores especiais, a partir de R$ 
130,75, e absorção de carência são dife-
renciais para que os empresários pos-
sam oferecer a seus colaboradores um 
plano de assistência médico-hospita-
lar da maior operadora de Alagoas.

Problemas de saúde no ambiente 
corporativo afetam a produtividade da 
empresa e preocupam o colaborador, 
repercutindo até na sua autoestima. 
“Sabendo o quanto é importante para 
o empresário e para os colaboradores 
contarem com a segurança de um pla-
no de saúde, buscamos a parceria com 
Unimed Maceió para ofertar planos 
com preços competitivos e boa cober-
tura. Todos sairão ganhando”, afirmou 
Malta.

A Unimed Maceió completa este 
ano 40 anos de fundação, destacando-
se como líder de mercado, com dife-
renciais como ampla rede de serviços 
credenciados, mais de mil médicos co-
operados e foco em ações de medicina 
preventiva. Para falar um pouco da 
parceria, entrevistamos seu presiden-
te, o médico Daniel de Macedo Veras.

Folha Fecomércio - Qual foi o fator 
motivador para esta parceria? 

Daniel de Macedo Veras - Ter um 
plano de saúde é o terceiro maior de-
sejo dos brasileiros e esse benefício é 
considerado um dos mais importantes 
para funcionários de empresas de to-
dos os segmentos. Diante desse cená-
rio, entendemos ser importante a par-
ceria entre duas fortes instituições do 
nosso estado: uma grande operadora 
como a nossa e uma liderança na área 
empresarial, como a Fecomércio, tra-
zendo benefícios para todos.

Folha Fecomércio - A Unimed possui 

em sua carteira outros planos corpo-
rativos. Qual o diferencial que o em-
presário encontrará com o plano ofe-
recido por meio da parceria?

Daniel de Macedo Veras - Uma tabela 
de preços diferenciada e a possibilida-
de de cotação que permite, por meio do 
perfil da empresa, se chegar a valores 
ainda mais atrativos. Além dos preços 
diferenciados, a parceria conta com 
uma política de absorção de carência.

Folha Fecomércio - De modo geral, 
qual estrutura estará disponibilizada 
aos usuários?

Daniel de Macedo Veras - Além da 
rede de Serviços Próprios, nossa es-
trutura conta com uma rede creden-
ciada de atendimento, que inclui hos-
pitais, clínicas, laboratórios, além de 
mais de mil médicos cooperados em 
diversas especialidades.

Folha Fecomércio - Com 40 anos no 
mercado, a Unimed Maceió está sem-
pre se modernizando e buscando a 
melhoria contínua de seus procedi-
mentos. Como é atuar na saúde em 

Alagoas?

Daniel de Macedo Veras - Atuar na 
saúde suplementar no Brasil é um 
desafio para todas as operadoras. A 
elevação dos custos médicos, a forte 
regulação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) e questões 
de ordem socioeconômica são al-
gumas das variáveis que afetam o 
negócio. Para atuar nesse cenário, 
garantindo a qualidade da assistência e 
a sustentabilidade econômico-finan-
ceira, investimos na profissionalização 
da gestão, no cumprimento do Pla-
nejamento Estratégico, construído em 
parceria com a Fundação Dom Cabral, 
e no chamamento de todos os par-
ticipantes do sistema (operadora, mé-
dicos, clientes, Governos e prestado-
res de serviço) para discutir alternati-
vas e soluções aos grandes desafios.

SERVIÇO
Os interessados nos benefícios 

da parceria devem se dirigir à Feco-
mércio para receber uma declaração a 
ser entregue à Unimed. Mais informa-
ções: 3026-7200.

Convênio
Parceria inédita entre a Fecomércio e a Unimed Maceió beneficia empresas 

alagoanas com condições especiais nos planos empresariais

Com o convênio, empresas terão preços diferenciados e absorção de carência
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P
lanejamento e eficiência tribu-
tária nas empresas foi o tema 
da última palestra do progra-

ma “Sua empresa legal no sped fiscal”, 
promovido pela Fecomércio, em par-
ceria com o Sebrae Alagoas, e o apoio 
do Senac. Os advogados tributaristas 
Daniel Berselli e Pedro Mendonça 
abordaram o assunto com exemplos 
práticos. A palestra aconteceu dia 7, 
no auditório do Senac Poço.

Com a grande crise econômica 
instalada no País e com a elevada car-
ga tributária a que são submetidos os 
pequenos, médios e grandes negó-
cios, os empresários, muitas vezes, 
não têm saída para saber qual é a 
melhor forma de eficiência tributária 
que pode ser aplicada na sua empre-
sa no que se refere à gestão tributá-
ria.

“O nosso objetivo é apresentar 
alguns mecanismos que reduzem, de 
forma legal, o valor do tributo com 
uma segurança jurídica”, afirmou Ber-
selli. Para ele, o domínio do tema para 

empresários e até técnicos dificulta 
mais ainda porque todo dia tem uma 
norma tributária nova. “Não há tempo 
suficiente dos empresários ou mesmo 
os técnicos de tomarem conheci-
mento. Com isso, os mecanismos, de 
vez em quando, passam despercebi-
dos pelo empresário”, observou.

A abordagem sobre planejamen-
to tributário foi ministrada pelo ad-
vogado e professor Pedro Mendonça. 
Para uma melhor compreensão, já que 
se trata de uma matéria muito teórica, 
vários exemplos foram citados. Se-
gundo Mendonça, planejamento tri-
butário consiste em analisar previa-
mente os efeitos tributários dos atos 
e/ou negócios jurídicos tendentes a 
alterar substancialmente modelos de 
negócios, estruturas societárias ou 
organização patrimonial e a partir 
deste estudo, optar por aqueles com 
melhor tributação. “A gente muitas 
vezes não analisa a cadeia de forneci-
mento do nosso produto”, alertou para 
essa necessidade.

Gestão
Palestra aponta a necessidade de priorizar a 

eficiência tributária

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

DIA DOS PAIS - O Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac Alagoas, em parce-
ria com a Aliança Comercial, realizou 
uma ação social no calçadão do Cen-
tro de Maceió, dia 9, para celebrar o 
Dia dos Pais. Foram disponibilizados 
à população serviços nas áreas de 
saúde, lazer, educação e embeleza-
mento, além da apresentação dos 
serviços ofertados pelas Casas e 
parceiros. A ação fez parte de um 
planejamento anual do Sistema e é 
realizada próxima a datas comemo-
rativas.

KARNAL - Para comemorar os 70 
anos do Sistema Fecomércio, a Fe-
deração trará o historiador, doutor 
em História Social pela USP e pro-
fessor na UNICAMP, Leandro Karnal. 
A visão do líder e o desafio de liderar 
para diferentes gerações será o tema 
da palestra que acontecerá no dia 24 
de outubro, às 19h, no Teatro Gusta-
vo Leite, em Maceió. Ingressos à 
venda no site www.eventim.com.br 
e nos seguintes pontos físicos: Lei-
tura (Maceió Shopping e Parque 
Shopping); Aimê Acessórios (R. En-
genheiro Mário de Gusmão, 507, 
Ponta Verde); Fecomércio (R. Prof. 
Guedes de Miranda, 188, Farol). 
Investimento: R$ 130,00 a inteira e 
R$ 65,00 a meia entrada (2x no car-
tão).

LIVRO - Durante a 70ª Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), nos dias 22 
e 28 de julho, na Universidade Fede-
ral de Alagoas (Ufal), foram lançados 
vários livros. Dentre eles, o título De-
senvolvimento e Economia Regional 
que traz um debate importante e 
recente sobre o desenvolvimento do 
Nordeste e os direcionamentos para 
manutenção do seu próprio cresci-
mento. O livro é fruto de um esforço 
coletivo do mestrado em Economia 
Aplicada da Ufal e todos os autores 
são mestres ou doutores. Um dos ca-
pítulos é fruto da análise do assessor 
econômico da Fecomércio e profes-
sor da Ufal, Felippe Rocha.

Daniel Berselli e Pedro Mendonça abordaram o assunto com exemplos práticos



O
Sindicato do Comércio Va-
rejista e Distribuidor do Es-
tado de Alagoas (Sincadeal), 

lotou seu auditório, no dia 15 de agos-
to, com a palestra “Decretos e Incen-
tivos Fiscais: a convalidação dos bene-
fícios fiscais estaduais, vantagens e 
oportunidades”, ministrada pelo con-
sultor tributário Marcos Garcia.

A palestra contou com a parti-
cipação de mais de 70 empresários e 
empreendedores, além do presiden-
te da Fecomércio, Wilton Malta; do 
Superintendente de Indústria Co-
mércio e Serviços, Otávio Lessa, e de 
Representantes da Secretaria do 
Estado do Desenvolvimento econô-
mico e do Turismo (Sedetur).

O presidente do Sincadeal, Val-
domiro Feitosa, abriu o evento res-
saltando o papel dos sindicatos e da 
Fecomércio no desenvolvimento das 
empresas alagoanas e disse que a pa-
lestra é um alerta para que as em-
presas não percam os benefícios ad-
quiridos através de decretos e incen-
tivos fiscais.

“Gostaria de destacar a impor-
tância da Federação do Comércio do 
Estado de Alagoas na participação e 
no apoio de ações como esta, reali-
zada pelo Sincadeal, e oportunizar 
este momento para que nós, empre-
sários, juntos com o consultor Mar-
cos Garcia, venhamos a entender a 
importância desses benefícios para a 
sobrevivência do setor empresarial 
em nosso Estado”, destacou.

O presidente da Fecomércio 

agradeceu o trabalho realizado pelo 
Sincadeal junto aos atacadistas e 
distribuidores do Estado e valorizou 
o projeto Varejo Parceiro pela ini-
ciativa da palestra. “Precisamos de 
mais ações como esta para que 
empresários e instituições possam 
caminhar juntos para o desenvolvi-
mento do Comércio em Alagoas”, 
disse Malta.

Em mais de duas horas de ex-
posição e debates, os participantes 
aprovaram a ação parabenizaram o 

sindicato e seus parceiros pela rea-
lização da palestra. “Momento bas-
tante esclarecedor para nossos ne-
gócios. Parabéns ao Sincadeal e to-
dos os responsáveis pelo evento”, 
colocou a empresária Mariluce, da 
Marques Barbosa Distribuidor.

O projeto Varejo Parceiro segue 
suas atividades e prepara agora uma 
oficina sobre Marketing, Negociação 
e Vendas.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Sincadeal promove palestra sobre decretos e incentivos fiscais. Ação faz parte 

do projeto Varejo Parceiro

NOTAS DE RODAPÉ

PATRONAL – O presidente do Sindilo-
jas Arapiraca, Wilton Malta, participou, 
dia 3, da reunião preparatória do 35º 
Congresso Nacional de Sindicatos 
Empresariais do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNSE). Com lide-
ranças patronais de todo o Brasil, o en-
contro debateu temas como Repre-
sentação Sindical Empresarial e Nego-
ciação Coletiva.

CONGRESSO – O 'Workshop sobre 
Empreendedorismo' realizado em Pe-
nedo, dia 13, teve a participação da pre-
sidente do Sindilojas Penedo, Ana Luiza 
Soares, apresentando o tema 'Sindilo-
jas e a importância do associativismo'. 
Organizado pelos alunos do Mediotec, 
o encontro buscou impulsionar ideias 
inovadoras e estimular o desenvolvi-
mento na região.

PLANEJAMENTO – O Sindilojas União 
já iniciou os preparativos para a Cam-
panha Natal Premiado. O presidente da 
entidade, Adeildo Sotero, reuniu asso-
ciados para somar forças e ouvir su-
gestões e opiniões para a edição 2018. 
Entre os prêmios, um Fiat Mobi 0km, 
duas Shineray 49 cc, geladeira e fogão. 
O sorteio acontecerá no dia 5 de ja-
neiro de 2019.

Bem avaliado pelos participantes, evento faz parte do projeto Varejo Parceiro

Texto | Cosmo Lima (Sincadeal)
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Panorama

NOTAS DE INTERESSE

PORTAS FECHADAS – Enquanto se 
espera a retomada a economia, um 
número assusta: entre 2015 e 2017, 
226.722 lojas foram fechadas por to-
do o País. Os dados são da Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Apenas 
em 2017 e no primeiro semestre de 
2018 foram encerradas, no Brasil, 
13.593 empresas. O cenário aponta 
que, entre as cinco regiões do país, o 
Sudeste é a que mais sente os efeitos 
da crise, seguido pelo Nordeste e, lo-
go após, pela região Norte.

DADOS - A região Sul foi a única que 
apresentou cenário positivo nesses 
últimos 18 meses, abrindo, em 
termos líquidos (abertura/fecha-
mento), cerca de 161 empresas. O sal-
do negativo da região Sudeste é 3,24 
vezes superior ao da região Nordes-
te, onde os estados que mais fecha-
ram empresas foram Ceará, Bahia e 
Pernambuco. Alagoas figura na quar-
ta posição com saldo negativo de 
263. Sergipe, com uma economia se-
melhante à nossa, encerrou 72 lojas 
no mesmo período e, a Paraíba, 65.

DESEMPREGO – Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE), existem 13 milhões desem-
pregados, sendo 3,1 milhões o nú-
mero de pessoas fora do mercado há 
mais de dois anos. Alagoas lidera o 
ranking nacional como o estado que 
mais apresentou trabalhadores que 
desistiram de procurar emprego. No 
Estado, o setor de Comércio, que 
chegou a empregar formalmente 
cerca de 242 mil pessoas no terceiro 
trimestre de 2015, hoje emprega 200 
mil pessoas; valor 17% menor.

Aspas“

“As entidades do setor produtivo es-
tão abertas ao diálogo ético e pro-
positivo com aqueles que se apre-
sentam para disputar o mais alto 
cargo público do Estado, e do país”

José Carlos Lyra, presidente da Fiea 
ao falar sobre a ação conjunta com a 
Fecomércio e a Faeal frente aos can-
didatos ao governo.

“O susto das famílias com a greve dos 
caminhoneiros vai ficando para trás 
na medida em que os preços obser-
vados após a paralisação não se re-
plicaram nas semanas seguintes”

Antonio Everton, economista da 
CNC ao avaliar os dados sobre a 
Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF) para agosto.

“Uma oportunidade dos represen-
tantes das diversas localidades apre-
sentarem as demandas de nossa ca-
pital. Se a sociedade não participa, 
acaba se prejudicando mais à frente”

Kelmann Vieira, presidente da Câ-
mara Municipal de Maceió ao falar da 
audiência pública sobre a PLDO para 
o exercício de 2019.

“Nossas farmácias têm o ambiente ideal para que 

os alunos conheçam os processos e as práticas do 

negócio. Por isso, eles terão uma oportunidade 

única para conquistarem o primeiro emprego e 

colocarem em prática o que foi ensinado. O jovem 

trará uma nova visão e poderá contribuir com o 

crescimento do local”

José Antonio Vieira, presidente do Sincofarma AL ao falar sobre o convênio 

com o Senac AL voltado aos alunos do curso Atendente de Farmácia.
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Panorama

 Legislativo

ATUAÇÃO

As ações legislativas da Feco-
mércio foram apresentadas, dia 15, a 
empresários e representantes co-
merciais. O encontro foi solicitado 
pelo presidente do Sirecom AL, Ar-
thur Guillou e teve como propósito 
somar forças para reivindicar os in-
teresses do setor frente aos poderes 
constituídos. “O comércio e os servi-
ços em Alagoas são responsáveis por 
72% da arrecadação. Precisamos nos 
unir em defesa dos interesses”, disse 
Guillou.

A assessora legislativa da Fe-
deração, Cláudia Pessôa, explicou 
que o principal papel da assessoria é 
acompanhar, planejar e coordenar 
as ações legislativas visando forta-
lecer e defender os legítimos. Na es-
fera estadual, esse monitoramento 
foi intensificado há dois anos. 
Cláudia considerou como conquista 
a criação da Frente Parlamentar, 
pois alinhando as demandas com os 
deputados, à medida que surjam 
projetos que impactem no setor, se-
rá possível trabalhar a articulação 
para evitar possíveis ônus aos repre-
sentados. Por meio da atuação le-
gislativa, disse, a Fecomércio já con-
seguiu êxito em temas importantes, 
como feiras itinerantes e substi-
tuição tributária, e apresentou sua 
agenda ao governo, na qual aborda 
pontos como Fecoep e Fefal.

Recentemente, a entidade pro-
tocolou ofício frente à Prefeitura 
Municipal sugerindo um projeto de 
lei para alteração nos valores pre-
vistos Código Tributário Municipal 
de Maceió (CTM). Junto com o Sin-
cofarma AL, a Federação pleiteou 
que a fiscalização da Taxa de Pu-
blicidade e outras relativas ao CTM 
sejam suspensas enquanto não 
ocorre a revisão dos valores.

!

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

4,81%

Ago/2017

Ago/2018

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

31,96%

Ago/2017

Ago/2018

101,8 pontos

106,7 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

10,66% 

Ago/2017

Ago/2018

77,6 pontos

102,4 pontos

69,4%

62%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

É a Taxa de Desemprego registrada em Alagoas 
durante o mês de julho.

17,3%  

É a Taxa de Desemprego registrada no Brasil du-
rante o mês de julho.

12,4%

16,4%  Taxa de desemprego em Maceió - Julho

+5%  Pesquisa Mensal do Comércio para AL (últimos 12 meses)

+0,9%  Pesquisa Mensal do Comércio para AL (junho ante a maio)

+5%  Pesquisa Mensal de Serviços para AL (últimos 12 meses)

MAIS NÚMEROS
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D
epois de encantar as crianças 
e adultos em Paraty, no Rio 
de Janeiro, a exposição Brin-

quedos do Brasil chegou à Maceió, 
divertindo e resgatando o brincar de 
antigamente. 

O acervo que reúne uma média 
de 500 peças artesanais, ocupou os 
espaços da Unidade do Sesc Centro 
durante todo o mês de julho, onde 
atraiu mais de mil visitantes, que ti-
veram acesso livre para a visitação.

O Sesc Alagoas foi o segundo re-
gional a receber a exposição, oficiali-
zando a abertura no dia 04 de julho, no 
Sesc Centro, com a presença do Dire-
tor Regional Willys de Albuquerque, 
das analistas em educação do Depar-
tamento Nacional do Sesc, Gilvania 
Porto e Mara Cristina Alves, da cura-
dora da Mostra, Adriana Klisys, ges-

tores e funcionários do Sesc Alagoas, 
profissionais da educação do Estado e 
pais e alunos da Unidade de Educação 
Sesc Jaraguá.

Os brinquedos foram feitos por 
diversos artesãos de norte a sul do 
país que apresentam objetos utiliza-
dos pela infância de antigamente, 
trazendo muita criatividade e sensibi-
lidade ao transformarem pedaços de 
madeiras, retalhos de panos, barro, la-
tas em carrinhos, pião, bonecos de 
madeira, bonecas de pano, brinque-
dos de miriti, mamulengos, brinque-
dos de lata, panelinhas de barro, bolas 
de borracha, petecas de palha ou de 
buriti, um verdadeiro tesouro nacio-
nal composto das mais variadas enge-
nhocas. Dentre os artesãos, o acervo 
contou com as peças Mané Gostoso e 
Cata-vento bonecos no pilão, feito 

pelo alagoano Mestre Zezinho (José 
Cícero da Silva). 

Expostos, os brinquedos não fo-
ram apresentados como peças de mu-
seu: convidam ao movimento, apre-
sentando utensílios do cotidiano, de 
trabalho, insetos como miniaturas de 
formigas em madeiras, carro de boi, 
pequenos bonecos de pilão, além de 
objetos como caleidoscópio – brin-
quedos das imagens infinitas, que 
despertavam curiosidades tantos às 
crianças como nos adultos, que com-
partilharam o brincar em meio a pe-
tecas, piões, pernas de pau e tiro ao al-
vo com estilingue. 

Os visitantes na exposição sen-
tiram o brincar com objetos delica-
dos, únicos, cheios de identidades, 
oportunizando um universo diferente 
às crianças que vivem nos centros ur-

Brincar
Sesc apresenta a exposição “Brinquedos do Brasil” e amplia ainda mais as 

possibilidades de aprender com ludicidade

Na exposição, crianças e adultos interagiram com os brinquedos
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banos e, resgatando nos adultos as 
velhas e divertidas brincadeiras de 
antigamente, estimulando a criativi-
dade e a afetividade dos visitantes.

Para o servidor público Emerson 
Veloso, que logo irá se formar em tera-
pia ocupacional, a exposição propor-
cionou um olhar singular para o oficio, 
mas, principalmente, para seu afilhado 
André, de 8 anos, que parece ter co-
nhecido um mundo novo. “A exposição é 
fantástica. Para a criança não precisa 
muitas coisas para envolve-la, impres-
siona-la.... com brinquedos, então nem 
se fala. E aqui, o que eu achei mais legal é 
o resgate. Não têm brinquedos moder-
nos, com laser, luz, som. São brinque-
dos bem antigos, coisas artesanais, 
brinquedos que meu pai brincou, que eu 
brinquei. Aproxima as crianças hoje em 
dia, que estão muitas ligadas ao celular, 
jogos de vídeo game, smartfone, pro-
porciona esse encontro deles com toda 
uma... digamos... uma geração de brin-
quedos que ficou no passado. O resul-
tado é tão bom, que estamos aqui horas, 
e o André ainda não pediu para ir em-
bora, se não tivesse agradando. Ele já foi 
para um brinquedo, para outro, e está 
curtindo demais”.

Além da exposição, o público po-
de presenciar uma palestra que acon-

teceu no dia 5 de julho com a psicó-
loga, pesquisadora da infância e dire-
tora da Caleidoscópio Brincadeira e 
Arte, que trouxe a pauta “Dar brin-
quedos às crianças ou incentivar à 
cria-los?”. O tema explorou o ato de 
brincar como um convite para atuar 
no mundo, sentir-se participante, 
compreender melhor sua organiza-
ção, e ainda inventar novas formas de 
interação. 

No mesmo dia, profissionais da 
área de educação do Sesc Alagoas 
também participaram de uma oficina, 
com o intuito de ampliar a reflexão 
acerca da potência lúdica do brinque-
do e do brincar na escola. Na oportu-
nidade, foi lançado o livro “Brinque-
dos do Brasil”.

A iniciativa faz parte de uma 
ação conjunta do Sesc com a Calei-
doscópio Brincadeira e Arte de For-
mação e Escrita, coordenada por 
Adriana Klisys. Os Departamentos 
Regionais do Sesc ajudaram na 
pesquisa dos artesãos. O material, 
tanto os objetos expostos, como o re-
tratado no livro, trazem as indicações 
de brinquedos de todas as regiões do 
Brasil, contatos dos artesãos que os 
conceberam, bem como curiosidades 
e as formas de uso.

SOBRE A PALESTRANTE ADRIANA KLISYS
A brincante Adriana Klisys, uma 

das mais importantes autoras brasi-
leiras sobre o brincar na infância. For-
madora convidada do projeto “Brinca-
diquê? Pelo Direito ao Brincar”, tem 
trabalhado diversas temáticas com os 
educadores participantes, com desta-
que para os “Jogos, Brinquedos e Brin-
cadeiras” e a “Participação dos adultos 
nas brincadeiras”. Formada em psico-
logia pela PUC-SP, atribui sua forma-
ção lúdica à vivência de brincar com 
crianças e adultos, através do seu tra-
balho e nos estudos que desenvolveu 
em parceria com outros estudiosos. 
Klisys atua em diversos segmentos, co-
mo a criação de jogos e programação 
de lazer, palestras, cursos e oficinas na 
área lúdica, escrita e concepção de ma-
teriais educativos, vivências lúdicas 
para adultos, assessoria para diferen-
tes mídias que envolvam caráter lúdico 
e cultural, curadoria para exposição de 
brinquedos e montagem de acervo lú-
dico em brinquedotecas, jogotecas e 
espaços do brincar. Adriana também é 
autora dos livros: Quer Jogar?, Ciên-
cia, Arte e Jogo, Brincar e Ler para Vi-
ver, Brinca Ciência volumes 1 e 2 e Bem-
vindo, mundo! Sua brincadeira favorita 
é inventar.

O Diretor Regional do Sesc Alagoas, Willys de Albuquerque, Adriana Klisys e gestores do Sesc Nacional e Regional
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P
romover a educação ambien-
tal na Unidade Sesc Guaxuma, 
visando uma recreação quali-

tativa em contato com a natureza é 
uma das premissas promovidas pelo 
Sesc com a Trilha Ecológica.

A ação acontece com uma cami-
nhada dentro da área de preservação 
dos espaços da Unidade Sesc Guaxu-
ma, indo do ponto de observação do 
mirante até a nascente morta, onde 
permite a interação com o ecossiste-
ma, além de estimular o público a re-
fletir sobre a importância da conser-
vação ambiental, sendo realizado ao 
final da atividade uma discussão sobre 
todo o percurso da trilha.

O público se caracteriza entre 
hospedes, comerciários e usuários do 
Sesc Guaxuma, que podem optar por 
este lazer entre janeiro a dezembro, 
sempre nos penúltimos sábados de cada 
mês, com início às 8h. A trilha envolve as 
equipes de Lazer e Saúde do Sesc, onde 
recomendam que qualquer interessado 
em participar desta atividade, se faz ne-
cessário procurar um médico para que 
faça uma avaliação sobre o estado de 
saúde.

Atualmente, a educação am-
biental é tema de muitas discussões 
nas escolas. A equipe do Sesc tem ob-
servado que muitos participantes não 
levam uma sacola plástica para reco-
lher o lixo que encontram no cami-
nho. Apesar do debate e da conscien-
tização sobre a preservação da natu-
reza ter aumenta-do nas últimas dé-
cadas, ainda falta à mudança de ati-
tude.

 “Hoje, dentre os grandes desafios 
do mundo atual é conscientizar a po-
pulação sobre o meio ambiente. A trilha 
Sesc Guaxuma traz discussão das te-
máticas ambientais junto à sociedade, e 
o foco principal da trilha é mostrar aos 
participantes a importância de preser-
var o meio ambiente e promover ativi-
dade física como meio de socialização 
entre os participantes. Aos poucos esta-
mos conseguindo conscientizar nosso 
público alvo”, afirmou o analista em es-
porte e recreação do Sesc, Sueliton Fer-

nandes.
Para a participante, Jeane do Nas-

cimento, atitudes como esta fazem a di-
ferença. “A trilha dos sentidos é um re-
curso que, se trabalhado de forma inter-
disciplinar e com a colaboração dos pro-
fessores, emociona os alunos e atinge 
seus objetivos, transportando o partici-

pante para a natureza e fazendo-o sen-
tir-se parte dela. Se essas crianças e jo-
vens realmente forem sensibilizadas 
quanto à importância de preservar o 
meio ambiente, serão então multiplica-
dores desta ideia e se somarão aos que 
buscam a preservação do planeta”, 
salientou.

Educação ambiental
Trilha Ecológica promovida pelo Sesc permite ao público uma interação com 

o ecossistema e estimula a reflexão para com o meio ambiente

Participantes em contato com área de preservação ambiental no Sesc Guaxuma

Comerciários, hospedes da pousada e usuários do Sesc Guaxuma
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Q uando se pensa em Artes Vi-
suais, logo vem à mente tela, 
papel, pinturas, tintas, dese-

nhos, esculturas e tantos outros mi-
lhares de artifícios capazes de repre-
sentar o mundo real ou o imaginário, 
mas, sem dúvidas vai muito além de 
papel e tinta. Sua forma de expressar é 
muito ampla. O Sesc Alagoas compre-
endendo esse vasto e rico cenário nas 
Artes Visuais, vem, a cada ano, fomen-
tando a produção cultural ao oportu-
nizar exposições com estrutura ne-
cessária (galeria, iluminação, catálo-
gos e ações educativas), e ao público, o 
contato com artistas e seus processos 
criativos e a oportunidade de criação 
em conjunto. 

Este ano, as Galerias das Unida-
des Sesc Centro e Sesc Arapiraca vêm 
sendo ocupadas com obras alagoanas 
e de artistas de outros estados por 
meio de uma convocatória para ins-
crições, onde foram selecionadas por 
uma Comissão Curatorial para 2018 os 
seguintes projetos: Exposição Foto-
gráfica “Ruir” de Renata Voss - Galeria 
Sesc (Maceió), um olhar sobre o Pa-
trimônio Histórico em ruinas; Expo-
sição Xilentropia de Judivan Lopes (xi-
logravura e arte tecnológica) - o diá-
logo entre a tradição e o contempo-
râneo, e a Exposição do Coletivo BaD 
(Rio de Janeiro) - coletivo de mulhe-
res que  expressam, por meio do bor-
dado, questões contemporâneas rela-
cionadas com arte e sociedade.

Os analistas convidados em ar-
tes visuais para a formação da cura-
doria foram Paulo Aurélio (Paraíba) e 
Valkiria Dias (Pernambuco), que ana-
lisaram as propostas de exposição e 
selecionaram, entre 120 projetos de 
vários estados brasileiros, 4 foram ala-
goanos e 4 coletivos de outros estados 
(RJ e MG).

Atualmente, a Galeria de Arte do 
Sesc Centro está com a exposição 
“Xilentropia”, de Judivan Lopes (AL), 
contemplando a técnica da Xilogra-
vura (milenar arte de cortes na ma-
deira) e arte tecnológica, importan-
tes referenciais no contexto da his-

tória da arte, transitando entre o tra-
dicional e o contemporâneo. O artista 
Judivan é alagoano, radicado em Ara-
piraca. Segundo a analista em Artes 
Visuais, Kelcy Ferreira, Judivan repre-
senta os artistas da região, um que-
sito que também foi considerado im-
portante no momento da seleção, 
além da qualidade técnica e do po-
tencial educativo da proposta.

Na Galeria de Arte do Sesc Ara-
piraca, o público pode presenciar a 
exposição Metalmorfose II, de José 
Paulo dos Santos. Artista popular, 

mestre Paulo realiza esculturas com 
sucatas de metal, a partir do seu ima-
ginário, criando animais e objetos ú-
nicos. A obra chamou atenção dos cu-
radores por sua singularidade e pelo 
domínio técnico do artista. A exposi-
ção ficará até o mês de setembro pa-
ra visitação.

Os espaços das exposições no 
Sesc são locais que proporcionam 
diálogos, aprendizagens e ampliação 
do repertório criativo, ocasionados 
por meio de rodas de conversas, ofi-
cinas, visitas mediadas e minicurso.

Reflexos
Sesc Alagoas fomenta a Arte Visual por meio de exposições, diálogos, rodas 

de conversas, oficinas, visitas mediadas e minicursos

Exposição Metalmorfose II na Galeria Sesc Arapiraca, do artista Paulo dos Santos

Exposição Xilentropia, do artista Judivan Lopes
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Aprendizagem
Senac Alagoas forma mais de 200 jovens aprendizes e promove solenidade de 

encerramento em comemoração à conclusão dos cursos

F
azer parte do Programa de 
Aprendizagem foi um grande 
privilégio, e fazer parte desse 

momento é um privilégio maior ainda. 
Muitos chegaram aqui sem conhecer 
o próprio potencial, éramos incertos e 
tímidos, mas o curso no Senac des-
pertou e aflorou tudo o que há de bom 
em nós, não só no âmbito profissional, 
aprendemos muito mais do que esta-
va previsto na grade curricular”.

Essas foram as palavras de Eva 
Oliveira, concluinte do curso Apren-
dizagem em Serviços de Supermer-
cados, em seu discurso como oradora 
das nove turmas e representante dos 
216 alunos que se formaram na noite 
do dia 31 de julho. Realizada no audi-
tório da Unidade Poço, a solenidade 
marcou o encerramento das turmas 
Atendimento em Postos de Combus-
tíveis, Serviços Administrativos, Ser-
viços de Farmácias e Drogarias, Ser-
viços Hoteleiros, Serviços de Super-
mercados e Serviços de Vendas.

A comemoração também foi 
compartilhada com familiares, ami-
gos, colaboradores e empresários, 

que lotaram o espaço para prestigiar 
os jovens. “Só tenho o que agradecer 
ao Senac por ter dado essa oportuni-
dade para o meu filho, abrindo novas 
portas em sua vida profissional e mu-
dando todas as nossas vidas com o 
conhecimento adquirido no curso de 
Vendas”, disse Patrícia Alves, mãe do 
formando Bernardo Pituba.

De acordo com Antônio Moraes, 
coordenador de Capital Humano do 
Sam's Club, “já temos uma parceria de 
12 anos com o Senac, e levamos a 
Aprendizagem muito a sério. Sabe-
mos que eles fazem a diferença e sem-
pre se superam quando aceitam esse 
compromisso, o resultado disso é o 
sucesso”, destacou ele antes de anun-
ciar a efetivação do aprendiz Laniel 
Ferreira. Para o jovem, “a contratação 
só aconteceu por causa do Senac, por 
causa de tudo que aprendi durante o 
curso. E tenho certeza que levarei es-
se conhecimento para o resto da vida”.

A emoção ainda tomou conta dos 
formandos por meio de um vídeo que 
reuniu fotos e relembrou momentos 
únicos durante o período de Aprendi-

zagem. “É um prazer fazer parte dessa 
história. Já estou em sala de aula há 12 
anos e continuo aprendendo todos os 
dias. Vejo como eles evoluem durante o 
curso e isso é o que me motiva a me-
lhorar também”, comentou Bergson 
Rebelo, instrutor da instituição.

Presente no evento, Dulciane 
Alencar, auditora do Trabalho e Empre-
go, reafirmou a importância do Jovem 
Aprendiz para a sociedade. “Fico muito 
feliz em ver o resultado do Programa de 
Aprendizagem quando ele é executado 
da maneira correta, por isso temos que 
lutar por essa lei, para que o adolescente 
continue a ter a oportunidade do pri-
meiro emprego”, explicou ela.

Já Sheyla Vasconcelos, gerente 
da Unidade de Programas Sociais do 
Senac Alagoas, falou sobre o futuro 
dos estudantes no mundo do traba-
lho. “O curso de Aprendizagem é um 
marco na vida de cada jovem, eleva a 
qualidade de vida, motiva a mudança 
de atitude e os qualifica para o merca-
do, por isso tenho certeza que o su-
cesso chegará para todos que estão se 
formando hoje”, concluiu ela.

Eva Oliveira em seu discurso como oradora das turmas

“
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Educação a distância
Aluno do curso Técnico em Programação de Jogos Digitais destaca as vantagens 

de fazer um curso nessa modalidade

S
ou um gamer e quero construir 
uma carreira nesse mercado”, 
conta João Marcos Azevedo, 25, 

graduado em Sistemas de Informação 
e concluinte do curso Técnico em Pro-
gramação de Jogos Digitais do Senac, 
pela modalidade Educação a Distância. 
Azevedo já fez alguns cursos presen-
ciais no Senac, como o de Montagem e 
Manutenção de Computadores, De-
senvolvedor de Games e o de aperfei-
çoamento em Illustrator, Photoshop e 
InDesign, mas essa foi a primeira ex-
periência com cursos a distância. E ele 
aprovou!

“Fiz o meu próprio horário, gastei 
menos do que se fosse estudar em ou-
tro estado, tive um tutor a minha dis-
posição e um material muito bom, dis-
ponibilizado pelo Senac, que eu podia 
rever quantas vezes fossem necessá-
rias”, destaca ele, que pretende conti-
nuar estudando e se aperfeiçoando. 
Para a mãe de João Marcos, a servidora 
pública Elizabeth Lessa, 54, a modali-
dade garante uma maior flexibilidade 
para que o aluno estude onde e quando 
quiser. “No Senac, temos a possibili-
dade de aprimorar e obter mais conhe-
cimento, o que se torna ainda mais 
acessível por meio da EAD. Eu e meu 
esposo, o também servidor público 
João Lessa Azevedo Neto, 59, entende-
mos que o estudo é a maior herança 
que deixamos para nossos filhos. Agra-
decemos ao Senac por nos ajudar nes-
se sentido”, salienta.

Aristóteles Oliveira é coordena-
dor da Rede Senac EAD, em Alagoas. 
Segundo ele, o mundo do trabalho exi-
ge uma busca constante por atuali-
zação. “Os graus de exigência são dire-
tamente proporcionais à hierarquia 
dos cargos ocupados, portanto, tanto a 
manutenção quanto a ascensão do co-
laborador exigem qualificações de ní-
vel técnico, graduação ou pós-gra-
duação. Nesse contexto, a EAD se 
apresenta como uma alternativa efi-
ciente de investimento no aprimora-
mento acadêmico e profissional”, ex-
plica o coordenador.

Ainda segundo Oliveira, essa mo-
dalidade de ensino também é uma al-

ternativa para quem quer retomar os 
estudos ou mudar de área. “A Educação 
a Distância oferece flexibilidade para o 
estudo, utiliza ferramentas e metodo-
logias mais dinâmicas que favorecem a 
aprendizagem autônoma do aluno, e 
proporciona novas oportunidades de 
trabalho por meio de ofertas de cursos 
que possibilitam aperfeiçoamento e 
desenvolvimento pessoal às pessoas 

com diferentes níveis de escolaridade e 
necessidades profissionais”, reforça.

Em Alagoas, a Rede Senac EAD 
apresenta polos nos municípios de 
Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Ín-
dios, Penedo e União dos Palmares. 
As inscrições nos cursos podem ser 
efetuadas no site www.ead.senac.br. 
Mais informações: ead@al.senac.br e 
2122.7860.

João Marcos Azevedo pretende continuar estudando e se aperfeiçoando

Família de João sempre o incentivou a investir nos estudos

“



O
s colaboradores do Senac 
que representam o Nordeste 
e o Espírito Santo no Plano 

Diretor de Saúde e Segurança NE es-
tiveram reunidos no período de 1º a 3 
agosto, no Hotel Jatiúca, para realizar 
o acompanhamento do planejamento 
estratégico a fim de alinhar as reali-
dades de cada estado ao Programa 
Nacional para o segmento Saúde, 
fruto do Fórum Setorial da Saúde. O 
encontro foi conduzido pelo consul-
tor Paulo Imbuzeiro, que é Doutor em 
Administração.

“Essa foi a primeira reunião de 
2018. Por meio de oficinas táticas, for-
mulamos estratégias para inovação da 
educação profissional utilizando as 
melhores ferramentas para a análise de 
cenários e criação de valor”, explica 
Imbuzeiro, ao destacar o empenho da 
equipe pela entrega de resultados. “São 
líderes que dividem as boas práticas de 
cada estado e, juntos, ampliam a visão 
de negócio a fim de realinhar as ati-
vidades às necessidades de mercado, 
proporcionando um enorme ganho 
para o aluno Senac”, salienta.

A equipe, composta por repre-
sentantes dos regionais de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do Norte, Ser-
gipe, e Espírito Santo, foi formada em 
2013 e, desde então, trabalha pela ino-
vação e ampliação do portfólio de cur-
sos, promovendo a integração das 
práticas educacionais dos estados 
envolvidos. Entre os resultados desse 
trabalho, destacam-se a criação de 
novos cursos, a elaboração de proce-
dimentos operacionais padronizados, 
o crescimento nos campos de estágio 
e parcerias, o alinhamento do port-
fólio, e a construção de itinerários 
formativos que possibilitam ao aluno a 
construção de carreira na área de 
Saúde.

Eliene Sarafim é gerente de uni-
dade do Senac Alagoas e coordena-
dora técnica do plano. Segundo ela, os 
frutos colhidos são resultado de mui-
to esforço. “O Regional Alagoas passa, 
agora, a representar o Plano Diretor 
do NE no Programa Nacional de Saú-
de do Senac, o que nos coloca em 
condição de referência nacional no 
segmento. Estamos muito felizes em 
poder contribuir para o fortaleci-
mento da marca Senac, entregando 
profissionais de excelência ao mundo 

do trabalho”, enfatiza.
Para a assessora Pedagógica do 

segmento Saúde e Segurança do 
Senac Rio Grande do Norte, Andreária 
Costa, as reuniões do plano têm con-
tribuído para que a instituição apre-
sente as melhores soluções educa-
cionais dentro desse segmento. “A re-
gionalidade traz outros subsídios. 
Participar desses encontros têm feito 
uma grande diferença no nosso Re-
gional”, pontua. Opinião comparti-
lhada por Carlos Pessoa, gerente da 
Unidade Arapiraca, localizada no in-
terior de Alagoas. “São mercados dife-
rentes dentro de uma mesma região. 
É essa troca de experiências que torna 
o plano flexível e, consequentemente, 
nos permite ofertar cursos que aten-
dem ao que o mercado busca”, enfa-
tiza ele.

Uma nova reunião do Plano 
Diretor de Saúde e Segurança NE será 
realizada em novembro, também em 
Maceió (AL), onde está localizada a 
sede do Regional Alagoas, escolhido 
para coordenar o Plano Diretor por 
apresentar a maior oferta de cursos 
técnicos de Saúde, cumprindo a pro-
posta do itinerário formativo.

www.al.senac.br
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Integração
Responsáveis do Nordeste e Espírito Santo pelos cursos de Saúde do Senac 

reúnem-se em Maceió para acompanhar planejamento do Plano Diretor

Encontro realizado no Hotel Jatiúca foi o primeiro de 2018
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Cursos técnicos
Palestra marca aula inaugural de cursos Técnicos do Senac. Evento foi realizado 

no auditório da Unidade Poço

É
com carinho, dedicação e exce-
lência que o Senac cumpre sua 
missão de educar para o traba-

lho. O sonho da empregabilidade, que 
motiva os alunos, também é nosso, e 
acreditamos que a qualificação pro-
fissional é o meio para esse fim, por 
isso parabenizo a todos que buscaram 
a Instituição para dar esse primeiro 
passo em direção à mudança de vida”. 

Foi com essas palavras que 
Marco Antônio da Silva, diretor de 
Educação Profissional do Senac Ala-
goas, deu as boas-vindas aos 89 alu-
nos dos cursos Técnico em Análises 
Clínicas, Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Nutrição e Dietética, 
Técnico em Prótese Dentária e Téc-
nico em Segurança do Trabalho, para 
a palestra “Seja o Protagonista da Sua 
Carreira”, ministrada pelo instrutor 
Renan Laurentino. Realizada na noite 
do dia 6 de agosto, a ação marcou o 
início das aulas com um momento 
motivacional e explicativo sobre a 
Instituição.

De acordo com Eliene Sarafim, 
gerente da Unidade Poço, “ainda te-
mos um belo caminho pela frente, ho-
je é apenas o começo do que tenho 
certeza que será uma história de su-
cesso”. Leila Quaresma, uma das pe-
dagogas responsáveis pelas turmas, 
também esteve presente na abertura 
dos cursos e afirmou que “é impor-
tante respeitar a individualidade de 
cada aluno e acompanhá-los para 
ajudar no que for necessário, seja um 
problema de sala de aula ou não”.

Aminadab de Oliveira é um dos 
estudantes do curso Técnico em Se-
gurança do Trabalho e conta porque 
confiou no Senac para conquistar es-
sa capacitação. “Fiz o curso de Portei-
ro e Vigia aqui e, além de ter gostado 
muito do ensino, foi onde descobri 
minha identificação com o TST, por 
isso estou bastante animado com o 
início das aulas”. Já Ketely Moraes está 
fazendo seu primeiro curso na ins-
tituição, Técnico em Análises Clínicas, 
e fala sobre o processo de escolha. 
“Quero um diferencial para me desta-
car dos demais e gostei da proposta 

do curso, por isso espero ter bons re-
sultados no futuro”, comentou ela.

Para o palestrante Renan Lau-
rentino, o curso técnico é uma porta 
para a oportunidade profissional. “Há 
um grande número de desempre-

gados no país, por isso aqueles que 
buscam por qualificação e apresen-
tam uma atitude empreendedora as-
sertiva saberão aproveitar as novas 
oportunidades que surgirão com essa 
certificação”, concluiu ele.

Marco Antônio da Silva recepciona os novos alunos da casa

Renan Laurentino é palestrante e instrutor do Senac

“



22  AGOSTO 2018

As juventudes são heterogêneas, não apenas por 

considerar uma extensa faixa etária, dos 15 aos 29 

anos, conforme define o Estatuto da Juventude, que 

pode afirmar a diversidade dessa categoria, mas 

também pelos diferentes contextos sociais, culturais e 

econômicos. Todos esses aspectos influenciam na 

maneira com que os jovens vivem, transitam, acessam 

serviços e se desenvolvem, não reconhecendo as 

culturas juvenis como possibilidade de inclusão e 

transformação.

Cada vez mais tem aumentado a presença de 

jovens na EJA, e os desafios que os educadores en-

frentam em sala de aula com os jovens alunos tem 

origem em incompreensão sobre os contextos não es-

colares. É mais improvável que consigamos compre-

ender os processos sociais educativos escolares, se 

não nos apropriarmos dos processos mais amplos de 

socialização. 

Nem todos os jovens vivem a sua juventude como 

uma situação de transito e preparação para as res-

ponsabilidades da vida adulta. O tempo destinado a 

escola no horário diurno, passa para um segundo pla-

no, devido a inserção do jovem no mundo do trabalho. 

Precisamos estar atentos a pluralidade de situações e 

trajetórias que configuram o modo de viver a “transi-

ção da vida adulta”. Isso significa dizer, por exemplo 

que para jovens das classes populares, as responsa-

bilidades da vida adulta chegam enquanto eles estão 

experimentando a Juventude.

Concordo com o professor (Paulo CARRANO, 

2015), quando a questão da identidade pessoal e co-

letiva precisa ser concebida como um processo de 

interação e conflito. Os sujeitos, ao elegerem uma 

identidade colocam-se em conflitos com outros que a 

contestam. E a solução dos conflitos está relacionada 

com os recursos aos contendores. A capacidade de 

escuta e argumentação são dois recursos fundamen-

tais que quando deixam de existir provocam situações 

de violência. E as Instituições parecem não percebe-

rem que não se pode educar ou negociar valores na 

ausência de uma linguagem comum e de espaços de-

mocráticos, onde os conflitos possam ser mediados.

Contudo é fundamental que o currículo da EJA 

esteja relacionado à formação da própria identidade 

dos educandos em seus diferentes aspectos, não po-

dendo mais ser visto como neutro e sim como espaço 

de posicionamento político, problematizando as 

questões relativas às classes sociais. Porém, também é 

importante considerar que a classe social dos sujeitos 

não define por si só as suas identidades abarcando 

visões multiculturais e da diferença que estão rela-

cionadas com questões ligada ao gênero, à sexuali-

dade, à etnia, à raça, entre outros, que interferem nas 

produções e reproduções de suas práticas discursivas 

e não discursivas.

Artigo

O desafio de compreender a presença

da juventude na EJA

A capacidade de escuta e argumentação são dois re-

cursos fundamentais que quando deixam de existir 

provocam situações de violência.

“

Coordenadora Estadual do Sesc Ler Alagoas

Pós-graduada em Pedagogia Empresarial

Joseline Peixoto
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Palestra

Há 70 anos, plantamos uma semente. Hoje, somos um 

Sistema firme à frente do setor que mais gera emprego 

e desenvolvimento em Alagoas.

Com Leandro Karnal
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