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Culinária alagoana encanta público durante festival realizado em Brasília
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s últimos acontecimentos polí-

O ticos demonstraram a importân-

cia da democracia, sobretudo, da 

relevância do voto na constituição de uma 

representação legítima. Esquemas, propi-

nas, descasos... corrupções gritaram à so-

ciedade que é preciso conhecer bem seus 

eleitos para representa-la.

É preciso muito mais do que reclamar 

de processos que comprometem a ética. É 

preciso também ser ético. E ser ético passa 

pela escolha consciente da melhor pro-

posta para sua cidade, seu Estado, seu País. 

Passa pela análise dos planos de governos e 

da idoneidade dos candidatos. Mas, princi-

palmente, pelo senso crítico de escolher as 

propostas que podem ser, de fato, concre-

tizadas. É a força do voto consciente.

No próximo mês, teremos as eleições 

para o Governo de Alagoas. E, como sempre 

fazemos para contribuir com o processo de 

conscientização do voto, proporcionamos a 

oportunidade de os empresários do setor 

ouvirem as propostas dos candidatos. Mas 

neste ano, o evento não foi apenas da Feco-

mércio; foi do setor produtivo. Somamos 

forças com as Federações da Indústria e da 

Agricultura e realizamos, nos dias 3 e 4 de 

setembro, o encontro dos empresários e os 

candidatos mais bem posicionados nas 

pesquisas: Renan Filho (MDB) e Fernando 

Collor (PTC). Este último, pouco tempo 

depois, renunciou à candidatura.

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Processo democrático

Na oportunidade, nossa contribuição 

foi além de ofertar um espaço de apre-

sentação das propostas: entregamos aos 

participantes uma Agenda Positiva com 

diretrizes para o crescimento econômico 

de Alagoas nos setores do Comércio, da In-

dústria e da Agricultura. É o setor produtivo 

na busca pelo fomento de nossa economia.
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Entrevista

O
que torna o mundo um lugar 
melhor se não a solidariedade 
e o respeito ao próximo? Es-

ses são valores éticos que fazem a dife-
rença no convívio humano e que tam-
bém devem ser promovidos nas em-
presas que contribuem para o desen-
volvimento da sociedade. Em entre-
vista à Folha Fecomércio, a Diretora 
Regional do Senac Alagoas, Telma Ri-
beiro, falou sobre como a Instituição 
atua para fortalecer sua responsabili-
dade social e trabalha a solidariedade 
com seus alunos e colaboradores.

Folha Fecomércio – O Senac é uma 
escola de educação profissional, mas 
também tem uma responsabilidade 
social a cumprir com a comunidade. 
Como a Instituição atua nesse sentido? 

Telma Ribeiro – Em seus 70 anos de 
história, o Senac sempre atuou e pro-
moveu a educação profissional com 
responsabilidade social. Com o Progra-
ma Senac de Gratuidade, a instituição 
atende a uma demanda carente e tam-
bém contribui para a mudança de vida 
de milhares de jovens brasileiros. Em 
Alagoas, o PSG fortalece o Programa de 
Aprendizagem, que tem como foco o 
primeiro emprego e a inserção do 
Aprendiz no mundo do trabalho, e tam-
bém é a base de projetos sociais que são 
desenvolvidos em parceria com outros 
órgãos. Mas vale ressaltar que o pro-
grama não é uma obrigatoriedade legal, 
e sim um projeto que dá condição para o 
aluno sair da vulnerabilidade, mudando 
sua vida a partir da Aprendizagem.

Folha Fecomércio – Como o Progra-
ma de Aprendizagem contribui para a 
sociedade?

Telma Ribeiro – O alcance que o Pro-
grama de Aprendizagem tem é enor-
me, tão grande que não sabemos até 
onde ele chega. Percebemos que a re-
muneração que o Aprendiz recebe do 
primeiro emprego é, muitas vezes, a 
única renda da família, então toda a 
comunidade é beneficiada com o 
Programa, amigos, vizinhos e até o do-
no do mercadinho local onde ele faz as 

compras. Enxergamos a Aprendiza-
gem, portanto, como nossa missão. No 
Senac, nós não podemos negar a nin-
guém o direito ao aprendizado, mas 
devemos criar novas alternativas para 
o jovem. Isso também é responsabili-
dade social. Afinal, não trabalhamos 
apenas com metas e números, traba-
lhamos com vidas.

Folha Fecomércio – Em relação aos 
projetos citados acima, qual o impacto 
causado por eles?

Telma Ribeiro – Todos tem o objetivo 
de alcançar os mais vulneraveis e ofe-
recer a eles novas oportunidades. O 
Projeto Fale Educação, por exemplo, é 
uma parceria com o Ministério Público, 
onde o órgão analisa redações elabora-
das por jovens de quinze escolas esta-
duais e, após a aprovação dos mesmos, 
eles são premiados com bolsas de es-
tudo em cursos profissionalizantes do 
Senac. O projeto em parceria com a 1ª 
Vara da Infância e Juventude da Capital 
também merece destaque. Nele, o órgão 
faz o acolhimento dos jovens encami-
nhados pelos CRAS e Casas de Apoio, e 
os encaminham para a Instituição para 
que eles possam descobrir um novo 
mundo por meio da educação profis-
sional. Já o Turismo do Saber Social é 
uma parceria com a Secretaria Muni-

cipal de Turismo, que incentiva os jovens 
a conhecer os aspectos turísticos de 
Maceió. Para muitos, esse é o primeiro 
momento onde eles têm uma visão di-
ferenciada da cidade, então o projeto é 
bem interessante porque desperta a ci-
dadania nos participantes e o engaja-
mento é tão proveitoso que eles pró-
prios se tornam multiplicadores dessa 
visão. O que aprendemos com esses 
projetos é que, muitas vezes, aquela 
pessoa só precisa de uma oportunidade 
para mudar de vida e o Senac quer pro-
porcionar isso a ela. Como diretora Re-
gional da Instituição, posso afirmar que 
temos muito orgulho em fazer parte da 
história de cada um que mudou de vida 
graças à educação.

Folha Fecomércio – Falando em edu-
cação, também está em andamento um 
convênio com a Escola Estadual Bene-
dito de Moraes. Essa parceria teve 
início em julho, mas já é possível 
identificar mudanças significativas no 
funcionamento da escola?

Telma Ribeiro – Com certeza! Hoje, a 
escola está com cor, com vida, conta 
com o cuidado de toda a comunidade 
em volta e até as famílias voltaram a in-
teragir com o corpo docente agora que 
a escola promove uma atividade dife-
rente todos os dias. Nossa contribui-

Educar é fazer a diferença
Diretora Regional do Senac Alagoas, Telma Ribeiro, fala sobre a responsabilidade 

social da instituição e solidariedade

Telma falou sobre ações realizadas em 2018 e projetos futuros
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ção com a ação é ofertar o PFE (Pro-
grama Formação de Educadores) para 
os professores e promover momentos 
educacionais para que jovens possam 
debater temas como o bullying, entre-
vistas de emprego e empreendedoris-
mo. Além disso, também estamos 
montando um laboratório de Infor-
mática para auxiliar o aprendizado dos 
estudantes.

Folha Fecomércio – Há outros proje-
tos que são trabalhados na Instituição?

Telma Ribeiro – Sim, além dos que já 
foram citados também promovemos 
palestras para a população, feiras de 
livros e bazares de roupas e acessórios. 
Toda essa programação é gratuita, ou 
então o custo é 1kg de alimento não 
perecível, e cada ação tem uma carac-
terística que cativa o público. As pa-
lestras, por exemplo, levantam temas 
importantes sobre saúde e superação. 
As feiras incentivam a leitura e tornam 
acessível a compra de livros. Já os ba-
zares beneficiam os compradores com 
peças de roupas de qualidade e tam-
bém as instituições de caridade para 
onde o valor arrecadado é revertido.

Folha Fecomércio – Quais são as ins-
tituições de caridade que já receberam 
doações do Senac esse ano?

Telma Ribeiro – Até o momento nós 
ajudamos o Abrigo Institucional Aco-
lher, Abrigo São Vicente de Paula, a 
Apala, Casa de Ranquines, Casa dos 
Amarelinhos, Casa para Velhice Luiza 
Marilac, Fundação João Paulo II (Casa 
Dom Bosco), Lar para idosos Maria Julia 
de Miranda, Legião da Boa Vontade, 
Seara Sociedade Espirita e também te-
mos uma parceria com o Sesc, para con-
tribuir com o programa Mesa Brasil.

Folha Fecomércio – A solidariedade 
também é uma ação que deve ser es-
timulada dentro das empresas. Como 
isso é trabalhado com os colabora-
dores da Instituição? 

Telma Ribeiro – Muitas vezes o fun-
cionário trabalha apenas para receber 

o salário, mas aqui no Senac nós tra-
balhamos para desenvolver a cultura 
do social e da responsabilidade que 
temos um com o outro. Antes de tudo, 
há a sensibilização sobre o que é ser 
colaborativo. Essa atitude diferenciada 
começa com o colega de trabalho e 
com o entendimento de que, apesar de 
termos uma função específica, somos 
uma única engrenagem. Com essa 
perspectiva, promovemos encontros, 
palestras e treinamentos para que os 
colaboradores percebam que não é 
possível viver sozinho e que trabalhar 
ajudando o outro também é uma forma 
de solidariedade. É essa cultura do 
respeito ao outro que valorizamos. 
Com isso, o resultado chega natural-
mente. Hoje, não só vivemos isso todos 
os dias como já estamos replicando 
para o público externo por meio de 
ações institucionais. Na Gincana do 
Trabalhador que foi realizada em 
junho, por exemplo, os colaboradores 
arrecadaram mais de 900 itens de 
higiene pessoal que foram doados à 
Fraternidade Casa de Ranquines, e, no 
Balanço Social de 2017 mais de 250 kits 
escolares foram doados para as cri-
anças do Lar São Domingos.

Folha Fecomércio – E os alunos? Co-
mo essa responsabilidade é abordada 
em sala de aula?

Telma Ribeiro – Essa questão é traba-
lhada, principalmente, nos Projetos In-
tegradores das turmas (trabalhos de 
conclusão dos cursos). Os alunos de 
Moda, por exemplo, criaram jaquetas 
com material reciclado de guarda-
chuvas e, após a exposição, doaram as 
peças para abrigos. Já outra turma 
promoveu uma oficina de bonecas com 
um lar para meninas, enquanto os es-
tudantes de Gastronomia criaram um 
livro de receitas para merendeiras de 
uma creche pública. Na nossa Uni-dade 
de Programas Sociais, os apren-dizes 
co-meçaram uma campanha para 
arrecadar agasalhos e, com a supervi-
são dos instrutores, participaram de 
visitas técnicas a hospitais, associações 

e abrigos. São essas ações que mos-tram 
a importância da solidariedade e 
mostram que o próprio Modelo Peda-
gógico do Senac incentiva a solidarie-
dade.

Folha Fecomércio – Existem novos 
projetos que serão colocados em 
prática que visam aproximar o Senac 
da população? O que podemos esperar 
da Instituição no futuro?

Telma Ribeiro – Queremos sistema-
tizar esses projetos, criar um calen-
dário com essas ações. Uma das ideias 
é expandir a Feira de Livros para todas 
as unidades do Senac, incluindo os 
Postos Avançados. Outro ponto que 
queremos trabalhar é o Banco de 
Oportunidades (serviço gratuito que 
encaminha os ex-alunos do Senac para 
entrevistas de emprego mediante soli-
citação das empresas). O Banco é um 
setor nosso que contribui ativamente 
para a inserção dos estudantes no 
mercado de trabalho, por isso que-
remos fortalecer sua atuação e dar 
mais agilidade e assertividade para 
encurtar a ponte entre empregado e 
empregador. Muito mais do que pro-
porcionar a educação profissional, 
nossa missão só acaba com o aluno 
empregado.

Diretora Regional do Senac Alagoas

Especialista em Educação e Trabalho e em Gestão Educacional

Telma Ribeiro
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A
convite do setor produtivo do 
Estado de Alagoas, uma inicia-
tiva da Fiea, Fecomércio e Faeal, 

os candidatos ao Governo do Estado, o 
atual governador Renan Filho (MDB) e o 
senador Fernando Collor (PTC), apre-
sentaram seus planos de governo, nos 
dias 3 e 4 de setembro. Dez dias após o 
evento (14/09), Collor anunciou a de-
sistência da campanha alegando a falta 
de "reciprocidade" do grupo de oposi-
ção a qual ele integra. Diante disso, a 
Fecomércio manterá na reportagem 
somente a participação do candidato 
Renan Filho.  

Apenas os dois candidatos foram 
convidados, pois o critério considerado 
foi o percentual mínimo de 5% das in-
tenções de voto, medido em pesquisa 
do Ibope.

DIA 4 | RENAN FILHO (MDB)
Ao fazer um balanço da sua ges-

tão, Renan apresentou números dos 
avanços e citou as propostas futuras, 
caso reeleito. Em relação ao comércio, o 
presidente do Sincadeal, Valdomiro 
Feitosa, questionou como o candidato 
pode estabelecer uma política tributária 
que estimule o crescimento econômico. 
Segundo Renan, o resultado fiscal do 
Estado não é produto de um tratamento 
diferente tributário às empresas, ao 
contrário dos outros estados. “Tudo que 
fizemos aqui, os outros estados fizeram. 
Houve aumento do Fecoep, mas os ou-
tros estados aumentaram de 17%, o 
ICMS geral, para 18%. Eu não quis 
aumentar o ICMS porque vai para o bolo 
geral”, afirmou.

Para Renan, seu governo colocou 
o Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza (Fecoep) como recurso porque 
se transforma em investimento, uma 
vez que não pode ser utilizado para 
pagar a folha ou comprar combustível, 
entre outros. “O Fecoep está se trans-
formando no maior volume de cons-
trução e investimento em saúde pú-
blica. E isso aumentou a capacidade de 
investimento do Estado. Agora qual é o 
modelo quando o Brasil voltar a cres-
cer? Estimular a iniciativa privada”, ex-
plicou.

Segundo o candidato à reeleição, 
o Estado ter espaço fiscal e honrar os 
compromissos é o ideal. “E, quando fa-
zemos isso, a arrecadação aumenta. 
Antes a nossa arrecadação era zero. A 
nossa lei de atacadista no Brasil é a que 
menos cobra imposto”, disse. Segundo 
ele, o segmento atacadista de Alagoas 
foi o que mais cresceu no Brasil. 
“Quando se fala de carga tributária de 
maneira geral, é preciso lembrar que 
desoneramos a cadeia produtiva da 
carne, da cerâmica vermelha, do leite, 
do frango, do setor atacadista. Criamos 
a melhor lei de incentivos à centro de 
distribuição, o que permitiu o cresci-
mento de estabelecimentos”, ressaltou. 

O presidente do Sincofarma, José 
Antonio Vieira, perguntou sobre o que é 
possível fazer para contribuir com a 
geração de emprego. Renan respondeu 
que Alagoas tem um desemprego es-
trutural decorrente do passivo educa-
cional, mas o setor de comércio e 
serviços é, sem dúvida, um dos prin-
cipais geradores de emprego do Estado. 
Para ele, a geração de emprego precisa 
ter o país crescendo. “Se não, não anda. 
Pernambuco teve um crescimento 
brutal no desemprego. O nosso PIB 
cresceu 2.92%, o PIB não cresce sem 
emprego. Para ampliar a produção, 
precisa gerar emprego e a gente tem 
que ver o Brasil voltar a crescer. Na crise, 
mantivemos Alagoas com cabeça 
erguida. Agora, quando o Brasil voltar a 

crescer, encontrará, Alagoas mais pre-
parada para avançar em todas as áreas. 
Isso vai ativar a roda de geração de em-
prego”, comentou. Sobre os três anos e 
oito meses de gestão, Renan Filho lem-
brou que em determinados momentos 
ficou difícil até pagar fornecedores e 
servidores e que, no passado, não havia 
transparência, tendo Alagoas chegado a 
ocupar o 25º lugar no ranking dos es-
tados, no qual hoje é o 1º.

Renan Filho agradeceu a todo o 
setor produtivo do Estado e afirmou se 
sentir seguro com os representantes do 
segmento e com todos aqueles que 
empreendem no Estado. “Temos um 
diálogo franco. Temos uma relação 
aberta e vamos, sem dúvida, a diante 
porque no início foi lido aqui que no 
presente vamos fazer as escolhas para o 
futuro”, ressaltou. 

O setor produtivo representado 
pelo presidente da Fecomércio, Wilton 
Malta, da Fiea, José Carlos Lyra, e da Faeal, 
Álvaro Almeida, entregou a “Agenda do 
Setor Produtivo para o Desenvolvimen-
to Sustentável de Alagoas”, elaborada 
pelas três entidades. Além de empresá-
rios, marcaram presença os presidentes 
do Sindilojas União, Adeildo Sotero; 
Sindilojas Penedo, Ana Luiza Soares; 
Sincadeal, Valdomiro Feitosa; Sirecom, 
Arthur Guillou; Sincofarma, José Antonio 
Vieira; o diretor regional do Sesc, Willys 
Albuquerque, e a diretora regional do 
Senac, Telma Ribeiro.
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Candidatos ao Governo do Estado atendem ao convite do setor produtivo e 

apresentam suas propostas

Renan Filho destacou as conquistas da gestão e as propostas futuras, caso seja reeleito
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: Revisar legislação que trata da in-
cidência de ICMS nas operações rela-
tivas à aquisição de ativos fixos utili-
zados na própria empresa, conceden-
do ao contribuinte a não incidência do 
referido imposto, ou no mínimo, o di-
reito ao crédito referente à transação, 
revogando assim, o inciso IV do art. 138, 
da Lei 5.900/96.

: Dispensar os contribuintes da inci-
dência de ICMS nas transferências in-
terestaduais de mercadorias entre es-
tabelecimentos de uma mesma titula-
ridade, questão já pacificada nos Tri-
bunais Superiores.

: Estabelecer medidas de modo a 
evitar os conflitos entre o regime do 
Simples Nacional e o instituto da 
Substituição Tributária, onde a Sefaz 
atribui a algumas operações uma 
Margem de Valor Agregado (MVA) im-
possível de ser aplicada, além de in-
compatível com a realidade do mer-
cado, exigindo dos contribuintes ICMS 
apurado sobre uma margem de lucro 
inexistente afetando, sobretudo, os 
pequenos negócios varejistas.

: Criar, no âmbito da Sefaz, um depar-
tamento específico para agilizar os casos 
de liberação de mercadorias apreendidas 
que ingressam no território estadual de 
forma mais célere e menos constran-
gedora, evitando a forma coercitiva de 
cobrança do tributo, o que é vedado pelo 
§ 3º, art. 61, da Lei 5.900/96 .

: Rever o procedimento de protesto 
em cartório relativo às empresas com 
débitos junto à Fazenda Estadual de 
forma que o protesto somente ocorra 
nos casos de descumprimento de 
obrigação principal (falta de pagamento 
do tributo), e que, no descumprimento 
de obrigação acessória, seja exclusi-
vamente quando restar configurado 
dolo, fraude ou simulação do contri-
buinte. Outro ponto a se pleitear é que 
esse protesto somente seja realizado 
após um prazo razoável contados a 
partir da inscrição do débito na dívida 
ativa, 90 ou 120 dias, por exemplo. 

: Aumentar a fiscalização e tornar 
obrigatória a identificação do consu-
midor/comprador do “atacarejo”, com a 
inclusão do CPF na nota fiscal, reava-
liando ou mesmo restringindo in-
centivos fiscais para atividades que não 
tenham como preponderância o co-
mércio atacadista “puro” (Decreto 
20.747/2012) de forma a preservar o 
comércio varejista local, sobretudo, os 
minimercados e supermercados de 
bairro que estão encerrando suas ati-
vidades por conta da concorrência com 
aqueles atacarejos. 

: Revisar o rol de produtos sujeitos ao 
FECOEP, que impacta de forma signifi-
cativa o varejo, inclusive as microem-
presas e empresas de pequeno porte, 
optantes ou não do Simples Nacional, 
sem a aplicação de uma lista genérica e 
extensiva, ampliando a divulgação/in-
formação ao setor produtivo e à socie-
dade, acerca da aplicação dos recur-
sos oriundos do referido fundo, visan-
do o engajamento dos empresários nas 
ações que envolvam medidas de re-
percussão em suas atividades empre-
sariais.

: O Estado de Alagoas cobra dos con-
tribuintes alagoanos multas exorbitan-
tes, absolutamente confiscatórias, as 
quais ultrapassam o limite já fixado pelo 
STF. A proposta é que o Executivo revise a 
legislação com base no entendimento 

pacificado do STF, a fim de readequar 
suas multas por infração ao patamar má-
ximo de 100% e, as moratórias, ao teto de 
20% do valor do imposto.

: Revisar os critérios de concessão de 
subsídios e incentivos fiscais de forma a 
priorizar o desenvolvimento de uma 
política de incentivos focada nas ati-
vidades das pequenas e médias em-
presas estimulando a competitividade 
da empresa alagoana dos setores do 
Comércio e Turismo. 

: Desenvolver uma política de comuni-
cação arrojada e inovadora, em nível na-
cional e internacional, com objetivo de 
atrair turistas nacionais e estrangeiros 
apoiada numa instância que contemple 
governo estadual, prefeituras, trade tu-
rístico, definindo uma agenda perene 
para atração de turistas o ano inteiro.

: Estimular a criação de programas 
que reconheçam a geração de em-
pregos por parte das empresas do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
na perspectiva de benefício fiscal por 
meio de crédito de ICMS.  

: Implementar ações que estimulem o 
acesso do empresário do Comércio a 
novos mercados de forma a possibilitar 
o incremento de mix de produtos e, 
consequentemente, aumento nas 
vendas de varejo e atacado. 

Principais pontos apresentados pela Fecomércio em prol do setor e do 

desenvolvimento sustentável de Alagoas

As lideranças empresariais entregaram a Agenda do Setor Produtivo ao candidato

AGENDA DO SETOR PRODUTIVO
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U
ma comitiva da Federação do 
Comércio do Estado de Ala-
goas (Fecomércio AL) reali-

zou, no dia 21, uma visita técnica à 
Federação sergipana. O objetivo foi 
apresentar o “Sua empresa mundo 
afora – fazendo bons negócios”, pro-
jeto idealizado pela entidade alagoana 
e lançado em julho passado. 

Integram a comitiva o presiden-
te, Wilton Malta; o vice-presidente, 
Arthur Guillou; a assessora técnica, 
Izabel Vasconcelos; e o consultor, Lui-
zandré Barreto. “O projeto surgiu de 
uma demanda do mercado em busca 
de dinamizar a economia. Nosso ob-
jetivo com essa visita é apresentar o 
projeto com o viés de ampliar seu al-
cance, que é inovador para as Fede-
rações do Sistema Comércio”, defen-
deu Malta.

A proposta da Fecomércio AL é 
possibilitar ao empresário a aproxi-
mação com o mercado internacional. 

Para tanto, é realizada uma consulto-
ria para auxiliá-lo a viabilizar a impor-
tação de produtos oriundos da Ásia, 
Estados Unidos, Argentina, Panamá, 
entre outros países.

A consultoria terá duração de 
quatro meses, sendo uma jornada 
mensal de 8h de orientações com o 
consultor em comércio exterior. O 
atendimento poderá ser realizado na 
própria empresa. Para isso, a metodo-
logia envolverá a orientação sobre o 
processo de importação; a identifica-
ção do produto que a empresa deseja 
importar; a análise de viabilidade da 
operação; a habilitação nos órgãos li-
cenciadores; a simulação de custos e 
planejamento tributário; a classifica-
ção fiscal das mercadorias; entre ou-
tros. 

Interessados em aderir ao proje-
to podem se dirigir à Fecomércio AL 
(Rua Professor Guedes de Miranda) ou 
ligar para 3026-7223.

Visita técnica
Projeto “Sua empresa mundo afora” é apresentado 

à Fecomércio SE

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

FESUPER – O Sistema Fecomércio, 
Sesc, Senac Alagoas e o Sincadeal 
marcarão presença na 18ª Feira e 
Exposição Alagoana de Supermer-
cados (Fesuper Agreste), de 24 a 26 de 
outubro, no Levino's Hall, em Arapi-
raca. É a segunda vez que a cidade 
recebe o evento que deverá reunir 
dezenas de expositores dos setores 
de supermercados, panificações, 
restaurantes, hotéis, atacados e in-
dústrias do ramo de alimentação. As 
entidades estarão com um estande 
divulgando suas ações e projetos. 
Realizado pela Associação dos Su-
permercados de Alagoas (ASA), o 
lançamento do evento aconteceu no 
último dia 18, quando foi destacada 
sua importância para a economia.

RECURSOS – Wilton Malta, presiden-
te da Fecomércio AL, e representan-
tes do setor produtivo participaram 
de uma reunião promovida pelo Ban-
co do Nordeste do Brasil (BNB), dia 13, 
na Federação das Indústrias do Es-
tado de Alagoas (Fiea), na qual foram 
apresentadas as expectativas de 
financiamento com recursos do Fun-
do Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE) para 2019. Para o 
setor produtivo de Alagoas, o banco 
deverá disponibilizar cerca de R$ 700 
milhões. O FNE atende 1.990 muni-
cípios e, anualmente, é o BNB que co-
ordena sua programação.

RECURSOS 2 - Dados do Banco do 
Nordeste apontam que o setor de co-
mércio e serviços ultrapassa a 60% do 
PIB do Nordeste. Do total de R$ 700 
milhões, aproximadamente 30% é 
para os empresários de comércio e 
serviços que pretendem buscar um 
financiamento. Com o desempenho 
do setor na região, o percentual de fi-
nanciamento para o Nordeste poderá 
chegar a 40%. De acordo com os da-
dos do BNB, Alagoas responde por 
mais de 70% dos investimentos em 
longo prazo no Nordeste com apenas 
17 agências no Estado. Mais de 56% de 
todo o crédito é rural.

Na reunião foi explicado que o projeto visa dinamizar a economia



C
om a promessa de repetir o 
sucesso do ano passado, o 
Brincando no Parque, projeto 

idealizado pelo Sesc, Senac e os Sin-
dilojas Arapiraca, Palmeira, Penedo e 
União dos Palmares com apoio da 
Fecomércio, levará muita diversão a 
estes quatro municípios. Várias atra-
ções e atividades lúdicas, totalmente 
gratuitas, garantirão a diversão da 
garotada. 

Anteriormente, a ação social 
alusiva ao Dia das Crianças acontecia 
somente em Arapiraca, mas desde o 
ano passado as entidades represen-
tantes do Comércio levaram o projeto 
para Palmeira dos Índios, Penedo e 
União dos Palmares. O Brincando no 
Parque oferece um dia de brincadei-
ras para as crianças com diversas ati-
vidades recreativas, como: jogos co-
operativos, pinturas, penteados, fotos 
artísticas, xadrez gigante e uma série 
de jogos populares. 

Em cada cidade por onde passar, 
a ação contará com a parceria de 
empresários e das prefeituras; uma 
articulação em prol da sociedade. Pa-
ra o presidente da Fecomércio e do 
Sindilojas Arapiraca, Wilton Malta, es-
sa cooperação atesta a seriedade da 
iniciativa. “Desde as primeiras edi-
ções, lá em Arapiraca, que nós sempre 
contamos com o apoio de diversos 
colegas empresários. É de um pres-
tígio muito grande ver todos unidos 
para realizar um dia de lazer e diver-
são para as crianças dos nossos mu-
nicípios”, afirmou.

No ano passado, o evento reuniu 
mais de 12 mil pessoas nos municípios 
participantes. O presidente do Sindi-
lojas Palmeira, Gilton Lima, conta que 
o projeto foi bem recebido na cidade. 
“Desde o ano passado que as crianças 
pedem a próxima edição do Brincan-
do no Parque. E a ação também foi um 
sucesso entre os pais, empresários e o 
poder público”, disse. 

A estrutura do evento é coletiva. 
O Sesc participará com brinquedos 
infláveis, recreadores, oficinas edu-
cativas, professores de educação fí-
sica, grupo de animação e a unidade 
móvel de biblioteca (BiblioSesc). Os 
Sindilojas irão mobilizar os seus 
respectivos colaboradores, que darão 
apoio técnico para a realização das 
brincadeiras e apresentações cultu-

rais. Já o Senac estará com duas ten-
das promovendo pintura facial, pen-
teados, pintura de cabelo com spray e 
fotos artísticas complementaram a 
programação, que deixarão as crian-
ças totalmente no clima das brinca-
deiras.

PROGRAME-SE 

: 12/10
Arapiraca – Parque Ceci Cunha

: 13/10
Palmeira dos Índios – Praça do Skate

: 20/10
Penedo – Praça Comendador Peixo-
to

: 21/10
União dos Palmares – Avenida Mon-
senhor Clóvis Duarte de Barros

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Muitas diversões e alegrias às crianças de Arapiraca, Penedo, Palmeira dos 

Índios e União dos Palmares com o Brincando no Parque 2018

NOTAS DE RODAPÉ

MARKETING – O Sincadeal AL rea-
lizou, no dia 19, uma Consultoria de 
Marketing voltada aos seus associa-
dos. A ação ocorreu na sede da enti-
dade e faz parte do projeto Varejo 
Parceiro, que busca orientar o em-
presário acerca de ações de marke-
ting para o seu respectivo negócio. A 
consultoria é gratuita para as empre-
sas participantes do projeto. 

CARAVANA – Dando prosseguimen-
to ao calendário de viagens de lazer, o 
Sindilojas Palmeira, em parceria com 
o Sesc, realizou uma excursão ao bal-
neário do Sesc Guaxuma, durante o 
Dia da Independência (7). Na oportu-
nidade, comerciários e demais asso-
ciados se divertiram e prestigiaram o 
show da banda Herbarus, entre outras 
apresentações culturais.

ELEIÇÕES – O Sincofarma AL reuniu, 
no último dia 12, empresários do setor 
com os vereadores Chico Filho (PP) e 
Teresa Nelma (PSDB), candidatos a 
deputado estadual, e Rodrigo Cunha 
(PSDB), que busca uma vaga no sena-
do. O objetivo foi apresentar as de-
mandas do segmento, a exemplo da 
proposta de alteração nos valores do 
Código Tributário de Maceió.
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Panorama

NOTAS DE INTERESSE

TEMPORÁRIOS – A Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) prevê 
que o Natal deste ano deverá regis-
trar queda, tanto nas vendas quanto 
na abertura de vagas temporárias. A 
CNC estima a contratação de 72,7 mil 
trabalhadores temporários, o que re-
presenta recuo de 1,7% em relação 
aos 73,9 mil postos criados em 2017. A 
desaceleração da economia deverá 
levar as vendas do varejo a crescer 
menos no Natal de 2018 (+2,3%) do 
que no de 2017 (+3,9%), movimen-
tando R$ 34,4 bilhões.

CONTRATAÇÃO - A temporada de 
oferta de vagas no setor deve ocorrer 
entre setembro e dezembro – um 
“efeito de adiamento” em relação aos 
anos anteriores. Os maiores volumes 
de contratação deverão se concentrar 
no segmento de vestuário (47,9 mil va-
gas) e no de hiper e supermercados 
(11,5 mil vagas). Além de serem os 
“grandes empregadores” do varejo 
(juntos representam 42% da força de 
trabalho do setor), esses segmentos 
costumam responder, em média, por 
60% das vendas natalinas.

FRETE - A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) divulgou, 
dia 5, a nova tabela com os valores 
mínimos do frete no Brasil. A medida 
corrige a tabela editada em 30 de maio 
no auge da greve dos caminhoneiros. 
O reajuste médio foi de 5,5%, depen-
dendo do tipo de carga. Assim, até o 
fim de 2018, de acordo com a CNC, o 
comércio atacadista será o mais pe-
nalizado, devendo incorrer em gas-
tos adicionais de R$ 689,8 milhões, 
enquanto o varejo terá gasto extra de 
R$ 293,8 milhões.

Aspas“

“O desemprego alto assusta as pes-
soas e cria cautela no consumo, prin-
cipalmente quando o endividamento 
das famílias já se encontra elevado”

Antonio Everton, economista da CNC 
ao analisar o comportamento das fa-
mílias em relação ao mercado de tra-
balho.

“Estamos sempre na busca por opor-
tunidades de ampliar nosso mercado 
consumidor e trabalhar com expor-
tação e importação pode mudar a vi-
da de uma empresa”

Valdomiro Feitosa, presidente do Sin-
cadeal ao falar sobre a palestra que a 
entidade realizará sobre mercado ex-
terno.

“Com a retomada do mercado de tra-
balho, ainda que mais fraco do que o 
esperado, a quantidade de pessoas 
que muda de emprego tende a subir”

Sérgio Firpo, economista e profes-
sor do Instituto de Estudo e Pesquisa 
(Insper) em entrevista ao Estadão.

“O projeto surgiu de uma demanda do mercado em 

busca de dinamizar a economia. Nosso objetivo com 

essa visita é apresentar o projeto com o viés de 

ampliar seu alcance, que é inovador para as Fe-

derações do Sistema Comércio”

Wilton Malta, presidente da Fecomércio AL ao falar sobre o projeto 

“Sua empresa mundo afora”, o qual busca facilitar o entendimento 

dos empresários sobre internacionalização.
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Panorama

 Legislativo

TAXAS

A proposta de novos valores 
para a taxas municipal foi apresen-
tada, no dia 10, pelos secretários 
municipais de Economia, Felipe Ma-
mede, e de Segurança Comunitária, 
Ivon Lima, à assessoria técnica da 
Fecomércio AL e representante do 
Sincofarma AL. Os novos valores são 
resultado de três reuniões técnicas 
realizadas com a intermediação do 
secretário Ivon Lima.

A Fecomércio havia formali-
zado pleito para revisão urgente dos 
referidos valores que já estavam sen-
do cobrados aos empresários que 
utilizam anúncios indicativos (fa-
chada) e anúncios de publicidade. Na 
ocasião, apresentou uma sugestão 
de Projeto de Lei (PL) contendo valo-
res alterando o Código Tributário de 
Maceió (CTM). Apesar destes valores 
não terem sido acatados na íntegra, a 
Prefeitura Municipal de Maceió 
atendeu ao pedido de redução. “Para 
justificar os valores defendidos pela 
Prefeitura, valemo-nos basicamente 
dos valores médios praticados pelas 
capitais do Nordeste, e considera-
mos também o pleito do setor”, ex-
plicou o secretário Felipe Mamede.

Com isso, durante o encontro 
na SEMSCS, ficou ajustado que a se-
cretaria de Economia elaborará o PL 
e o encaminhará para a Câmara Mu-
nicipal de Maceió, mas ainda não há 
previsão para o envio. Após aprova-
ção, a prefeitura e as entidades farão 
um trabalho conjunto de orientação 
aos empresários, tendo como prin-
cipal objetivo a regularização dessas 
empresas. Na proposta discutida e 
apresentada por Mamede, há um in-
dicativo de redução de 62,5% em al-
guns valores vigentes na taxa de pu-
blicidade.

!

Indicadores

Elevação dos preços administrados (aqueles cujos rea-
justes são determinados pelo governo e independem 
da oferta e da demanda) de janeiro a agosto deste ano. 
O aumento é mais que o dobro da inflação geral de 
2,85%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), e superaram o avanço dos preços livres 
(1,55%). 

6,64%

Percentual médio de comprometimento da renda 
das famílias com gastos com despesas obrigatórias, 
como energia elétrica, gasolina, gás e passagem de 
ônibus; reduzindo o poder de compra do brasileiro.

25%

+6,5%  Taxa Selic registrada em 19 de setembro

-0,09  Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto

+4,3%  Previsão da CNC para o crescimento do varejo em 2018

+1,3%  Previsão da CNC para o crescimento do PIB este ano

MAIS NÚMEROS

Foi o crescimento do emprego formal no Brasil. 
Puxado pelo setor de Serviços, agosto terminou 
com um saldo positivo de 100,4 mil novas vagas, de 
acordo com o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).

0,29%

Alta do Índice de Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF), que alcançou 86,9 pontos em setembro de 2018.

1,5%
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O
mês de agosto, simbolica-
mente, é considerado um 
momento para dedicar-se e 

reviver as expressões e arte popular no 
país, sendo o dia 22/08 a data refe-
rência ao Dia do Folclore. No Brasil, as 
danças folclóricas surgiram da fusão 
das culturas europeia, indígena e afri-
cana. Elas são celebradas em festas 
populares caracterizadas por músicas, 
figurinos e cenários representativos. 
As mais conhecidas são: bumba meu 
boi, samba de roda, frevo, baião mara-
catu, dentre outras.

O Sesc, no papel de incentivador 
e fomentador das manifestações ar-
tísticas, realizou a Mostra de Danças 
Folclóricas em duas edições, a primeira 
no dia 11/08, voltada para crianças e 
jovens, e a segunda, no dia 22/08, com 
participantes do Trabalho Social com 
Idosos (TSI), do Sesc Alagoas.

A Mostra de Danças Folclóricas 
realizada em Alagoas, vem a cada ano 
inovando e ampliando a programação 
no sentido de possibilitar ao público o 
contato com sua cultura. Esse ano, a 
primeira edição realizada pelo Sesc 
aconteceu no Espaço Recreativo Cul-
tural da Unidade Poço, com a partici-
pação das alunas do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade PCG 
de Dança/Ginástica Rítmica do Sesc, 
alunos do Projeto Social Balé na Vila, da 
Creche Escola Clube da Alegria, alunos 
da Escola Santa Tereza e da Escola Es-
tadual Maria Rita de Lyra Almeida, e de 
integrantes da Associação de Amigos e 
Pais de Pessoas Especiais (AAPPE).

A ação contou ainda com a parti-
cipação do grupo de dança do Trabalho 
Social com Idosos (TSI) de Maceió. A 
tarde foi animada e com apresentações 
expressivas e cheias de identidade. Os 
grupos trouxeram uma diversidade de 
ritmos que compõe a cultura tradicio-
nal, como Pastoril, Coco de Roda, Dan-
ça da Peneira, dentre outros estilos de 
danças regionais. Na plateia, o público 
formado por pais, familiares e profes-
sores, encantou-se com a desenvoltu-
ra e graciosidade das danças. No final, o 
Sesc homenageou alunos com meda-

lhas e as instituições com troféus pela 
brilhante participação.

A segunda edição da Mostra de 
danças Folclóricas, no dia 22/08, Dia 
do Folclore, foi também celebrada com 
uma série de apresentações de fol-
guedos, dentre eles, Pastoril, Reisado e 
Taieiras, por integrantes do TSI. Os 
grupos convidados: Grupo Flor de Liz/ 
Santo Eduardo - apresentação da 
Dança Baianas; Grupo Transarte - 
apresentou um mix de folguedos: Pas-
toril, Marujada, Taieiras, Guerreiro, 

Maracatu e Desfile da Corte Real.
Segundo a analista em recreação 

do Sesc, Fabiana Rodrigues “resgatar a 
Dança Folclórica, proporcionar para a 
comunidade a aproximação com as 
tradições, conhecer melhor este tipo 
de dança e incentivá-las para tal, é fun-
damental para a cultura de qualquer 
País. Fazer parte de uma equipe que 
traz a missão institucional de contri-
buir para preservar a cultura e per-
petuar a nossa história, é muito gra-
tificante”, ressaltou.

Folclore
Sesc contribui para preservação das expressões populares com “Mostra de 

danças Folclóricas”

Grupo do Trabalho Social com Idosos na Mostra de Danças Folclóricas

Grupo de crianças dançam o pastoril na Unidade Sesc Poço
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N
o período de março a agosto 
de 2018, o Sesc Alagoas reali-
zou convênio com o municí-

pio do Coité do Nóia, localizado a 
129km da Capital, por meio do Projeto 
OdontoSesc. A ação possibilitou à po-
pulação acesso ao atendimento odon-
tológico gratuito e de qualidade, além 
da realização de diversas atividades 
voltadas para prevenção e promoção 
em saúde bucal.

Durante 83 dias úteis, a comuni-
dade coitenense recebeu serviços o-
dontológicos, ações de capacitação 
para profissionais da área, além inter-
venções educativas sobre saúde bucal, 
em Unidade Móvel e escolas.

O serviço odontológico atendeu 
533 pessoas, das quais, 472 concluíram 
o tratamento de forma completa, re-
presentando 94,4% da meta proposta. 
Em média, 576 consultas /mês e 22.420 
procedimentos odontológicos foram 
concluídos, representando 86,83%, 
número que ultrapassou o previsto.

Além do atendimento bucal, o 
OdontoSesc realizou ações de capa-
citação com os profissionais do mu-
nicípio, no intuito de proporcionar a 
continuidade do trabalho pelos atores 
municipais (professores, odontólogos, 
auxiliares de saúde bucal e agentes co-
munitários de saúde).

Foi possível também contribuir 
para disseminação de saberes com a 
comunidade geral, através do desen-
volvimento dos projetos: Ciclo de Ofi-
cina em Saúde Bucal, Conversando so-
bre Saúde Bucal e a Feira de Saúde e Ci-
dadania. Tais ações contribuíram para 
a formação de hábitos saudáveis, além 
de contemplar o levantamento das ne-
cessidades de saúde bucal dos escola-
res, fluorterapia e atendimento odon-
tológico. A culminância incluiu um 
Concurso de Cartazes, onde fosse tra-
duzido o aprendizado das crianças 
acerca da temática trabalhada.

No dia 31 de agosto, foi realizada a 
Feira de Saúde e Cidadania, no Ginásio 
de Esportes Miguel Sebastião Neto, 
onde foram atendidos os grupos de 
alunos das Escolas Municipais José de 

Sena e José Custódio. Durante o evento 
foram promovidas ações educativas 
diversas sobre saúde bucal e combate à 
dengue, além de jogos recreativos e au-
lão de dança.

O encerramento do Projeto ocor-
reu no mesmo dia, na Secretaria de 
Saúde do município, com participação 
dos gestores municipais, da equipe da 
prefeitura que trabalhou junto ao Pro-
jeto, da equipe do OdontoSesc, da ge-
rente da Divisão de Saúde e Lazer, Cléa 
Costa, e da Coordenadora de Saúde 
Bucal, Perolina Medeiros. 

Na ocasião, foram repassados os 
resultados alcançados com a parceria, 
entregue o Relatório do Projeto Odon-
toSesc no município do Coité do Nóia, 
e os certificados aos profissionais que 
atuaram no atendimento odontológi-
co, na Unidade Móvel. 

A ação foi realizada a partir do 
comprometimento das equipes ins-
titucionais, do Sesc e município, que 
juntos buscaram garantir a qualidade 
no atendimento e a concretização do 
trabalho multiprofissional com afinco 
e êxito.

OdontoSesc
Sesc amplia atendimento odontólogo nos municípios de Alagoas, oferecendo 

ainda ações de capacitação para profissionais da área

Procedimentos odontológicos ultrapassaram o número previsto

Foram realizadas ações de capacitação com a comunidade e profissionais da área
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A
população arapiraquense ga-
nhou mais uma opção de mú-
sica de qualidade com o Pro-

jeto Sábado à Noite, promovido pelo 
Sesc. A inauguração do Projeto acon-
teceu no dia 25 de agosto, tendo na 
estreia a participação da dupla serta-
neja Glauber e Glauco. 

Os irmãos gêmeos iniciaram a 
carreira profissional ainda na adoles-
cência, e estão no auge dos 27 anos de 
carreira, com 12 discos e 2 DVDs gra-
vados. Com repertório dinâmico, sua 
apresentação empolgou o público com 
sucessos do sertanejo raiz ao sertanejo 
universitário, a ritmos diversificados 
da atualidade musical.

Para a comerciária, Maria Silva, 
que veio com o esposo e alguns fami-
liares, o projeto é mais uma opção de 
lazer para a cidade, mas com um di-
ferencial, evento com acesso gratuito e 
com condições para que as pessoas se 
divirtam num ambiente familiar. “Com 
certeza estaremos participando das 
próximas edições”, ressalta. 

O Projeto musical Sábado à 
Noite será realizada no último sá-
bado de cada mês, das 19h30 às 23h, e 
oferece um espaço seguro, amplo e 

bem aconchegante, tendo como 
proposta participações de músicos 
alagoanos, visando valorizar os ar-
tistas da terra, além de possibilitar ao 
público um entretenimento cultural 
diversificado.

O Sesc que já dispõe de uma 
programação permanente composta 
de ações recreativas e de lazer desen-
volvidas nas instalações da Unidade 
Sesc Arapiraca, no horário de 09h às 
16h, onde o público tem acesso a banho 

de piscina, quadras esportivas, brinca-
deiras, música ao vivo, dentre outras 
atividades.

Segundo o analista em educação 
física, Felipe Dulles, a instituição fun-
ciona como um facilitador da melho-
ria da qualidade de vida da comu-
nidade. “O Projeto Sábado à Noite, 
surge para agregar o entretenimento 
saudável, ponto de encontro para so-
cialização e valorização dos talentos 
da música alagoana”, destaca.

Música
Trilha Ecológica promovida pelo Sesc permite ao público uma interação com 

o ecossistema e estimula a reflexão para com o meio ambiente

A Dupla apresentou um repertório cheio de ritmos e sucessos 

O público lotou o espaço da Unidade de Arapiraca
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P
ensar, criar e espalhar arte. O 
Sesc, reafirmando o compro-
misso com a produção e a di-

fusão das artes cênicas a nível nacio-
nal, realiza a 3ª edição do Aldeia Ara-
piraca 2018, na região do agreste, ofe-
recendo uma rica programação de es-
petáculos durante o mês de setembro.

A ação reuniu artistas e grupos de 
diferentes estados com espetáculos de 
artes cênicas, além de ações formativas 
de produções de cunho artístico/cul-
tural, voltadas ao público, onde presen-
ciou Clake/Circo Amarillo – SP, As Mu-
lheres do Aluá/O Imagiário – RO, Se-
gunda Pele/Coletivo Lugar Comum – 
PE , Musical de Abertura/Casa da Mata – 
Arapiraca AL, Entre Rio e Mar Há agoa-
nas/Coletivo Hetéaçã – AL, Le Monde 
Bleu/Cia Raízes da Terra – AL, Ince-
lença/Coletivo Volante – AL, Encantado 
das Águas/Linete Matias – AL, Por um 
Triz/Cia Teatro da Meia-Noite – AL, 
Bichos Cantos e Encantos/Toni Edson – 
AL e Outsiders/Código 8 Coletivo – AL.

As Aldeias são “Mostras de Arte e 
Cultura” organizadas pelos Depar-
tamentos Regionais do Sesc que, 
durante a passagem de espetáculos 
do Palco Giratório por seus estados, 
possibilitam que os trabalhos sele-
cionados pela Curadoria Nacional 
dialoguem com a produção local.

A trajetória do projeto, já conso-
lidada, oferece para crianças, jovens e 
adultos a chance de se aproximar da 
arte, conhecendo a cultura alagoana e 
de outros estados do país. As escolas, 
espaços públicos e privados costumam 
ser ambientes propícios para as apre-
sentações, que costumam trazer muita 
originalidade nas performances, com 
histórias verídicas e ficcionais. O grupo 
alagoano Coletivo Hetéaçã, na ocasião, 
apresentou a labuta de mulheres que 
vivem às margens da lagoa.

“Mulheres que crescem ao redor 
da lagoa. Sobre as mulheres que fo-
mos, que somos, e sobre as mulheres 
que queremos ser. Uma Mulher nos 
conta a origem da Lagoa, as mudanças 
e como ela cresceu ali, entre o Rio e o 
Mar. É uma fábula que recria o nasci-

mento da Lagoa através do cotidiano e 
da memória de mulheres que cres-
ceram às suas margens e dentro dela”, 
diz a sinopse da peça.

O projeto durante todo o ano, 
fortalece os laços comunitários entre 
artistas, espectadores e produtores, 
além de fomentar e diversificar o pa-
norama cultural brasileiro.

PALCO GIRATÓRIO
O Palco Giratório, reconhecido 

no cenário cultural brasileiro como 
um importante projeto de difusão e 
intercâmbio das Artes Cênicas, in-
tensifica a formação de plateias a 
partir da circulação de espetáculos 
dos mais variados gêneros, em todos 
os estados brasileiros, nas capitais e 
no interior, desde 1998. Muitos desses 
espetáculos dificilmente encontra-
riam, sem o apoio do Sesc, viabilidade 
comercial para apresentações nas 
diversas regiões do país.

Aldeia Arapiraca
Sesc Alagoas fortalece os laços comunitários entre artistas, espectadores e 

produtores

Apresentação de Guerreiro São Luís 1, folguedo natalino, típico da cultura alagoana

Coletivo Volante atraiu público para o espetáculo Incelença
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Formatura
Senac promove formatura do curso Técnico em Enfermagem. Alunas comemoraram 

a conclusão do curso na presença de amigos e familiares

O
Senac Alagoas promoveu, na 
noite do dia 31 de agosto, a 
formatura do curso Técnico 

em Enfermagem. Realizada no audi-
tório da Unidade Poço, a solenidade 
contou com a presença de amigos, 
familiares e convidados, que compa-
receram ao evento para homenagear 
as formandas e compartilhar com elas 
esse momento significativo.

Ângela Maria Florentino é uma 
das alunas da turma e conta um pouco 
da sua trajetória durante o curso. 
“Gosto de cuidar das pessoas, por isso 
sempre quis fazer esse curso, mas o 
caminho não foi fácil. Minha mãe ficou 
doente no período das aulas, então 
tive que trabalhar como diarista du-
rante o dia, para ajudar nas despesas, 
e continuar estudando à noite, para 
realizar meu sonho”, lembrou-se ela. 
Ao seu lado, Vitória da Silva, filha de 
Ângela, se emocionou com o relato da 
mãe. “Presenciei tudo isso, então sei 
como ela se esforçou para estar aqui 
hoje e o quanto ela merece essa vi-
tória, por isso sempre digo que ela é 
meu exemplo e minha força”, afirmou 
a filha.

Em seu discurso como oradora, 
Maria da Conceição Brito, também fa-
lou sobre os conhecimentos adquiri-
dos em sala de aula. “O curso nos pro-
porcionou os mais diversos senti-
mentos, de alegria, tristeza, angústia, 
nervosismo, companheirismo e todos 
eles nos proporcionaram muito 
aprendizado, por isso agradeço a to-
dos que fazem parte do Senac, desde 
o pessoal da manutenção até a dire-
ção”, destacou Brito.

Durante a comemoração, as alu-
nas ainda reviveram várias lembran-
ças por meio de um vídeo que reuniu 
fotos das Técnicas em Enfermagem. 
Após esse momento, as formandas 
homenagearam os instrutores da casa 
e a madrinha da turma, Renia Barbosa. 
“É um prazer ter participado da vida 
de todas que estão aqui, agradeço a 
confiança e consideração que elas de-
positaram em mim e posso dizer que 
acredito no potencial e no sucesso de 
cada uma”, comentou Renia.

Antes do encerramento da ceri-
mônia, Jádsia Buarque, diretora finan-
ceira do Senac Alagoas, também pro-
feriu algumas palavras como repre-

sentante da Direção. “Estamos apre-
sentando à sociedade as novas Téc-
nicas em Enfermagem e o Senac, co-
mo instituição de educação profis-
sional reconhecida nacionalmente, 
atesta a competências dessas mulhe-
res ao mesmo tempo em que deseja a 
elas muito sucesso nessa nova jorna-
da”, concluiu ela.

MATRÍCULAS ABERTAS
Com o objetivo de promover a 

educação continuada, o Senac abre 
matrículas para o curso de Especiali-
zação de Nível Médio em Enferma-
gem do Trabalho, uma oportunidade 
para os Técnicos em Enfermagem 
ampliarem o campo de atuação. Com 
essa especialização, o profissional 
poderá atuar em equipes multipro-
fissionais, sob supervisão, em em-
presas privadas e públicas, como in-
tegrante dos Serviços Especializa-
dos em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho. Interes-
sou-se? Matricule-se já! As aulas têm 
início previsto para novembro. Mais 
informações: (82) 2122.7858 ou 
www.al.senac.br.

Solenidade marcou o encerramento do curso e o início de uma nova trajetória
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De bancário a barbeiro
Aluno do Senac desiste de carreira bancária para investir no segmento da 

Beleza e muda de vida com empreendimento próprio

R
afael Macena, 23, trabalhou 
durante três anos em uma 
agência bancária, em Maceió. 

Começou como jovem aprendiz e, 
logo em seguida, assumiu a função de 
assistente de atendimento. Mas, ape-
sar de gostar da atividade e de já estar 
iniciando a construção de uma car-
reira bancária, o desejo de ser bar-
beiro falava mais alto. Macena é 
membro de uma família que trabalha 
no segmento da Beleza e, aos 14 anos, 
aprendeu com os tios e primos as 
técnicas de corte de barba e cabelo. 
“Então, resolvi investir no meu sonho. 
Fiz minha inscrição no curso de 
Barbeiro do Senac, onde abri a minha 
visão para o negócio, aprimorei as 
técnicas e planejei a abertura da 
minha própria barbearia”, conta ele. 

A Sr. Macena Barber Shop foi 
inaugurada há três meses e já é su-
cesso entre o público masculino da 
parte alta de Maceió. Localizada no 
bairro Tabuleiro do Martins, ela fun-
ciona de segunda a sábado, das 9h às 
18h, e oferece os serviços de barba, 
cabelo e sobrancelhas. “O curso foi 
essencial para eu realizar esse sonho. 
As orientações que recebemos do 
instrutor, em especial, sobre o mer-
cado, têm feito a diferença no meu 
atendimento”, destaca ele, que optou 
por um estilo retrô, influenciado pelas 
décadas de 50, 60 e 70, a fim de im-
pressionar a clientela. 

Por enquanto, Macena trabalha 
sozinho, mas já tem planos de ampliar 
a estrutura, a equipe e os serviços 
oferecidos. “Pretendo voltar ao Senac 
para fazer cursos de aperfeiçoamento 
e, assim, oferecer outros serviços. 
Este é um segmento que exige essa 
busca constante por novas técnicas e 
tecnologias. E saber que posso contar 
com essa instituição, neste sentido, é 
maravilhoso!”, finaliza. Rafael é ex-aluno do curso de Barbeiro e fala sobre sua trajetória como empreendedor

MATRÍCULAS ABERTAS

Se você também tem o sonho de 
trabalhar na área de Beleza e Estética, 
mas não tem qualificação profissional 

necessária, o Senac está com matrículas 
abertas para os cursos Básico de Depi-
lação, Cabeleireiro, Depilação Egípcia, 
Design de Mechas, Design de Sobran-
celha com Henna, Limpeza de Pele, 

Massagista, Spa dos Pés, Técnicas de 
Manicure Embelezamento dos Pés e 
Ventosaterapia. Faça já sua inscrição! 
Vagas limitadas. Para mais informações: 
www.al.senac.br ou 2122.7858.



O
coco e os frutos do mar re-
presentam o Litoral, o doce 
de leite é a Zona da Mata, o 

abacaxi traz o Agreste, o carneiro é o 
Sertão e foi dessa forma que cada 
cantinho de Alagoas se fez presente, 
pela terceira vez, na Semana da Gas-
tronomia Regional de Alagoas, reali-
zada em Brasília, no período de 28 a 31 
de agosto.

Com um cardápio especial ser-
vido nos restaurantes-escola do 
Senac Distrito Federal, os sabores do 
estado deliciaram os visitantes e 
despertaram lembranças naqueles 
que já conhecem a terra dos mare-
chais, como é o caso de Rubens Pe-
reira de Lima. Natural do município de 
Murici, o aposentado se identificou 
como um grande dançarino de frevo e 
contou histórias da época em que 
vivia na Praia do Sobral, litoral ala-
goano. “Eu passava o dia catando ma-
çunim, como era bom! A experiência 
de hoje também foi maravilhosa, gos-
tei de tudo! E ainda matei um pouco a 
saudade da minha terra”, comentou 
ele, que fez questão de prestigiar o es-
tado acompanhado dos netos.

No buffet, o mix de sabores com 
ingrediente como castanha de caju, 
frutos do mar, charque, macaxeira, 
sururu, pirão, carneiro, banana, ra-
padura e doce de leite mostraram a 
diversidade da Culinária Alagoana. 
Presente nas outras edições da Se-
mana de Gastronomia, Waldete Nó-

brega se surpreendeu com os pratos 
apresentados pelos Chefs do Senac 
Alagoas. “Sabia que a cozinha de 
Alagoas era boa, mas a qualidade dos 
ingredientes e a riqueza dos sabores 
superaram as minhas expectativas, é 
como se os pratos estivessem cada 
vez melhor!”, disse ela.

Para o Chef e instrutor do Senac 
Alagoas, Cícero Harrí, é um orgulho 
representar o estado e fortalecer a cul-
tura do mesmo por meio da culinária. 
“Colocamos nos pratos a força da mu-
lher marisqueira, a sabedoria do peque-
no produtor de leite, a perseverança do 
criador de tilápia e vários outros ele-
mentos que fazem parte da nossa his-
tória e que transformaram nosso estado 

em uma potência gastronômica”, expli-
cou Harrí. Responsável pelas sobreme-
sas, Édva Queiroz, instrutora do Senac 
Alagoas, reafirma o que Cícero disse. 
“Não há inspiração maior do que nossa 
própria terra e os ingredientes que ela 
nos oferece”, declarou a Chef.

E de inspiração Vânia Araújo en-
tende. Colaboradora do Senac Alagoas 
há 22 anos, Vânia trabalha na área há 40 
anos e é referência para os profissio-
nais do estado. De acordo com ela, “Ala-
goas vem crescendo bastante graças ao 
turismo que é impulsionado pela valo-
rização da Gastronomia. Eventos como 
esse, por exemplo, são importantís-
simos para mostrarmos nossa cultura e 
trocarmos experiências com profissio-

www.al.senac.br
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Sabores de Alagoas
Culinária alagoana encanta público durante festival realizado em Brasília. 

Evento foi promovido pelo Senac Nacional

Instrutores destacaram a cultura alagoana por meio de pratos inspiradores
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nais das outras regiões”.
Além de servir como vitrine, a 

Semana de Gastronomia também é 
um convite para quem ainda não co-
nhece o estado. “Cada região tem sua 
riqueza e Alagoas não é diferente. 
Com a disseminação da Gastronomia 
Regional por meio de reality shows de 
culinária, eventos gastronômicos e 
premiações, o grande público está 
aprendendo a valorizar a peculiari-
dade de cada lugar”, destaca Geilsa 
Martins, coordenadora de Gastrono-
mia e Turismo do Senac Alagoas.

E é com o objetivo de investir 
ainda mais no setor que o Senac 
anuncia a construção de um novo 
Centro Gastronômico em Maceió. 
Segundo Telma Ribeiro, diretora 
Regional do Senac Alagoas, “esse es-
paço já é uma inspiração para nosso 
Centro. Por isso é importante haver 
esse intercâmbio de conhecimento 
entre os nossos instrutores e os alu-
nos da casa, a aprendizagem e as téc-
nicas de sala de aula com certeza se-

rão fortalecidas após essa semana”.

CONVIDADOS
Convidados a experimentar as de-

lícias de Alagoas, o deputado federal, 
João Henrique Holanda Caldas (JHC); o 
deputado estadual, Rodrigo Cunha; o 
presidente da Fecomércio/ DF, Adelmir 
Santana; o superintendente da Feco-
mércio/DF, João Vincente Feijão; o Di-
retor Regional do Senac/DF, Luiz Otá-
vio Neves; o presidente do Sistema Fe-
comércio/Sesc/Senac de Alagoas, Wil-
ton Malta; e o diretor Regional do 
Sesc/AL, Willys Albuquerque, prestigia-
ram o estado e se encantaram com as 
receitas apresentadas.

“A qualidade da Gastronomia 
oferecida pelo Senac já é reconhecida 
em todo o país, por isso parabenizo a 
instituição por mais esse belíssimo 
trabalho e por mostrar uma das mui-
tas qualidades da nossa terra”, falou o 
deputado Rodrigo Cunha. “É uma 
oportunidade para fortalecer as cul-
turas regionais, e o Senac é muito ati-

vo e sabe como contribuir para o cres-
cimento do segmento por meio da 
educação profissional”, completou o 
presidente Aldemir Santana.

Em relação ao processo de 
Aprendizagem, Talita Lins, assessoria 
de Gastronomia do Departamento 
Nacional do Senac, afirma que “todos 
ganham com esse evento, os clientes 
aproveitam para degustar receitas di-
ferentes, os instrutores trocam expe-
riências e os alunos desenvolvem no-
vas competências”. Além disso, a pró-
pria instituição também é fortalecida 
perante a sociedade e os parlamen-
tares. “Somos uma escola, então pre-
cisamos expor a produção dos nossos 
alunos para mostrar o resultado do 
nosso trabalho”, explicou Luiz Otávio 
Neves, diretor do Senac/DF. Essa opi-
nião também é compartilhada por 
Wilton Malta, que finaliza: “é com o 
incentivo à qualificação e com o apoio 
dos nossos parceiros que vamos con-
solidar o comércio e o turismo no es-
tado de Alagoas”.

Convidados compareceram ao restaurante para prestigiar culinária de Alagoas
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Certa vez, observei alguns turistas brasileiros em 

uma quitanda no Uruguai, comprando toda sorte de 

coisas: de souvenirs a latas de bebidas americanas.  Tu-

do parecia bem, não fosse a constatação de que o grupo 

de senhoras e senhores idosos conhecia pouco (ou qua-

se nada) da língua de Cervantes.  Ao se aproximarem do 

caixa da loja, imaginei que a ginga brasileira, o samba no 

pé do nosso povo, pudesse minimizar a distância lin-

guística e os permitisse desfrutar o sabor dos deliciosos 

alfajores.  Que nada!  O nó estava feito! O pobre rapaz do 

caixa parecia não se importar com a desintegração de 

seu idioma nativo nas tentativas dos nossos turistas de 

se comunicar (aceita cartoncito ou só dinheirito?). O 

moço fazia cara de entender tudo, ou não se importava 

de fato; se o léxico das duas línguas o ajudava com a si-

tuação difícil, o que diria dos dólares dos nossos que-

ridos viajantes? 

A parte mais complicada ainda estava por vir! Co-

mo usar o tal “dinheirito”?  Simples: é só fazer o câmbio. 

Pensando em idiomas, seria como “traduzir” sua moeda 

local (Real) para uma outra (Dólar). A simplicidade ficou 

só na minha teoria.  A “tradução” de uma moeda a outra 

parecia uma batalha de gladiadores, sem sangue ou 

honra envolvidos; a grande barbárie seria deixar de 

comprar o divino alfajor! O nobre gladiador dos balcões 

de quitanda, sábio entendedor de idiomas mal falados, 

exímio conversor de moedas, no alto de sua serenidade 

intelectual disse ao grupo: “Não pensem em reais, vocês 

estão usando dólares agora!”. Perfeito!   Imediatamente 

observei os mais sensatos: “se uma lata de refrigerante 

custa U$ 1,40, um alfajor por U$ 0,60 não é caro! Vamos 

levar todos esses!”.

Assim como na quitanda, a objetividade de pensar 

em uma só moeda (ou idioma) é a receita para o sucesso 

do aprendiz. Mesmo que o seu vocabulário ainda seja 

muito limitado, aqui estão algumas dicas para você se 

comunicar melhor em outra língua:

1 - Use a criatividade: combine as palavras, recombine as 

mesmas e crie novas possibilidades para seu uso;

2 - Escolha as palavras: não adianta enfeitar, o impor-

tante é se comunicar;

3 - Seja objetivo: se você puder dizer: “Estou com fome” 

usando três palavras não tente contar uma história 

antes. Lembre-se: em idiomas, “menos também é mais!”;

4 - Pratique: só a prática vai lhe ajudar a organizar o seu 

pensamento na hora de formar as sentenças;

5 - Procure caminhos seguros: fale devagar, sem pressa, 

respeitando as pausas e buscando “caminhos” alter-

nativos para a falta de determinada frase. Se alguma pa-

lavra for realmente necessária para explicar algo e não 

puder ser substituída por outra que você já conheça, 

considere usar um bom dicionário monolíngue;

6 - Não deixe de comprar o alfajor!

Artigo

O bom

é falar sem pensar!

A objetividade de pensar em uma só moeda (ou idio-

ma) é a receita para o sucesso do aprendiz.
“

Instrutor de Idiomas do Senac Alagoas

Graduado em Letras, Especialista em Gestão Educacional

Darci Carvalho



A VISÃO DO LÍDER E O DESAFIO DE LIDERAR

PARA DIFERENTES GERAÇÕES

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

Realização

Patrocínio

EM COMEMORAÇÃO, A FECOMÉRCIO APRESENTA:

19h  |  24 de outubro  |  Centro de Convenções

VENDAS E INFORMAÇÕES:

82 3026.7200 | 3235.5301

      82 9 9928.8675

www.suechamusca.com.br

Produção
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