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Fecomércio tem trabalhado visan-

A do melhorar o ambiente empresa-

rial alagoano. Nesse sentido, sem-

pre buscamos fortalecer a relação insti-

tucional com os poderes constituídos. Em 

2016, intensificamos um pouco mais essa 

relação e iniciamos uma aproximação 

maior com legislativo estadual ao propor a 

criação de uma Frente Parlamentar em 

defesa do nosso Comércio.

Era importante e urgente levar aos 

deputados esse pedido de apoio. Recebe-

mos demandas de nossos empresários, 

que têm clamado sobre o que fazer diante 

das dificuldades e, conscientes de que o 

legislativo estadual é o responsável pela 

construção das políticas que interferem 

nos negócios desses empresários, a arti-

culação da Frente foi um caminho natural.

Nunca tivemos dúvidas de que esse 

canal de comunicação com o legislativo 

seria uma oportunidade não só de apre-

sentar as reivindicações do setor, mas 

também de uma troca de orientações e in-

formações que contribuam para o fomen-

to de nossa economia. E o primeiro resul-

tado dessa iniciativa concretizou-se no úl-

timo dia 14, quando tivemos a Audiência 

Pública que debateu, na Assembleia Legis-

lativa e com a participação de empresários 

e entidades representativas do setor, a im-

portância do comércio para a economia 

alagoana.

Diante de tudo isto, não podemos 

deixar de agradecer aos deputados esta-

duais que compõem a Frente, especial-

mente aos parlamentares Jó Pereira 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Comércio em pauta

(PMDB) e Tarcizo Freire (PP) que abraça-

ram a causa de imediato. Temos certeza 

que ter parlamentares envolvidos e com-

prometidos com nossa causa contribuirá 

para a retomada da economia e a sustenta-

bilidade das mais de 130 mil empresas do 

comércio alagoano.
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Entrevista

E
mpresário desde os 15 anos, for-
mado em Administração pelo 
Centro Universitário Cesmac e 

em sua segunda gestão à frente da Ali-
ança Comercial de Maceió – a primeira 
foi de 2000 a 2002 – José Guido Santos 
Júnior leva para a presidência da enti-
dade a experiência de quem administra 
21 lojas do segmento de móveis, eletros e 
utilidades, empregando 340 colabora-
dores diretos. Defendendo a importân-
cia do Comércio de Maceió para a eco-
nomia, Guido Jr. lamenta as precárias 
condições do Calçadão do Centro, a in-
vasão de ambulantes e a falta de fisca-
lização; fatos que atribui à falta de von-
tade política da Prefeitura de Maceió. 
Saiba mais sobre como pensa o empre-
sário e como a Aliança Comercial tem 
buscado mudar essa realidade.

Folha Fecomércio - O senhor foi eleito 
em 2015 levantando a bandeira da re-
vitalização do Centro. Quais foram os 
principais problemas observados?

Guido Jr. – O primeiro problema é a re-
vitalização parada. O projeto foi muito 
bonito, mas na etapa que era para sair do 
Mercado de Produção para fazer a Esta-
ção de Transbordo o projeto morreu e 
eu acredito que não vá adiante. Quanto 
ao reordenamento do Centro, pois re-
vitalização virou reordenamento, foi di-
vida em três etapas: Calçadão, Rua do Sol 
e Rua das Árvores. Só a primeira foi feita. 
Mesmo assim, por falta de gestão dos 
órgãos fiscalizadores da Prefeitura, 
voltou ao patamar de antes. Então hoje, 
o calçadão não tem mais ordenamento 
com uma invasão de ambulantes que 
comercializam até frutas e verduras. A 
prefeitura não tem gestão de controle e 
virou esse caos que está o Centro de 
Maceió.

Folha Fecomércio – Em relação aos 
ambulantes, quem circula pelo Centro 
vê essa ocupação. Como os lojistas estão 
lidando com essa situação?

Guido Jr. – Há uma revolta geral, por 
parte dos lojistas do Centro, pela má 
gestão do município. Existe uma Comis-

são Administrativa do Centro que se 
reúne quinzenalmente para discutir es-
ses problemas, mas a reforma adminis-
trativa que juntou a SMCCU [Secretaria 
Municipal de Controle do Convívio Ur-
bano] com a Guarda Municipal, infeliz-
mente, pra gente foi pior. Na gestão an-
terior da SMCCU houve o reordena-
mento na primeira etapa de revitaliza-
ção, mas depois disso a prefeitura ficou 
inerte em todas as ações. Inclusive, para 
os buracos que precisam ser tapados o 
município fez um orçamento no valor de 
R$ 60 mil, segundo informou o secretá-
rio, mas até hoje nada foi feito. Para se ter 
uma ideia, de dezembro de 2016 pra cá, a 
Aliança comprou em torno de 60 grelhas 
da água pluvial. Se não fosse isso, o Cen-
tro estaria cheio de buracos.

Folha Fecomércio – Já para tentar mi-
nimizar a precária infraestrutura. 

Guido Jr. – Exatamente porque a Prefei-
tura abandonou o Centro. Na campanha 
houve uma aproximação e foi reativada a 
Comissão Administrativa, mas depois da 
reeleição não foi feito mais nada pelo 
Centro.

Folha Fecomércio – Por meio da Co-
missão, não há nenhuma sinalização do 

município para contornar essa questão 
ou até mesmo buscar alternativas? 

Guido Jr. – Buscamos na SEMSCS [Se-
cretaria Municipal de Segurança Comu-
nitária e Convívio Social], que é a antiga 
SMCCU, o reordenamento dos ambu-
lantes. Deixo claro que nem a Aliança, 
nem os empresários têm nada contra os 
ambulantes, pois cada um tem o direito 
de negociar no seu local. Agora não é 
justo o lojista pagar impostos, encargos 
sociais, licença de localização e IPTU e 
ter um caos como é. Quando você chega 
à porta da sua loja está lá uma pessoa 
vendendo fruta, verdura, roupa sem pa-
gar nada à Prefeitura e o pior: produtos 
que ninguém sabe a procedência. Então 
fica difícil. Os governos municipal, es-
tadual e federal precisam se realinhar a 
realidade. As empresas privadas parti-
ram para o enxugamento, controle de 
despesa e, em último caso, redução de 
quadro diante dessa crise. Os lojistas re-
duziram a margem de lucro para não 
quebrar, mas os governos não fazem is-
so. Além do aumento de carga tributária 
e um monte de taxas, ainda tem as con-
tratações, porque existem cotas de de-
ficiente físico, menor aprendiz e, agora, 
esse recente projeto que está para ser 
aprovado pelos vereadores e que já foi 

Dificuldades
Alta carga tributária e falta de interesse do Poder Público dificultam a sobrevivência 

das empresas no Centro de Maceió

Guido Jr.: A prioridade da Aliança Comercial em 2018 será o reordenamento do Centro



Entrevista

aprovado uma vez, mas o prefeito vetou, 
que é a contratação do bombeiro civil. 
Não temos nada contra o bombeiro civil, 
mas o momento não dá para isso. O co-
mércio e a indústria não têm condições 
de bancar mais essa categoria.

Folha Fecomércio – É como se o pró-
prio governo autorizasse um curso e, 
para absorver os profissionais, coloca o 
encargo para o empresário.

Guido Jr. – Exatamente. É um projeto 
eleitoreiro. Vamos partir para a realida-
de: tudo bem que o bombeiro civil está 
ali para verificar a manutenção dos pré-
dios, para ter o controle de incêndio e 
até mesmo prestar os primeiros so-
corros. Mas para o comércio esse pro-
fissional vai estar de plantão trabalhan-
do em regime de 12h para folgar 36h e, 
dependendo do tamanho, o estabeleci-
mento deve ter quatro por mês. Só que 
ele não vai trazer rentabilidade para a 
empresa, porque não é um vendedor, 
montador de móvel, balconista, caixa, e 
as empresas não aguentam. Hoje já 
existe um índice altíssimo de desem-
prego. A gente só vê as empresas que-
bradas, com dificuldades financeiras, 
devendo a bancos e entregando imóveis.

Folha Fecomércio – O comércio de 
Maceió mesmo já tem vários prédios 
fechados.

Guido Jr. – Várias empresas de fora sim-
plesmente fecharam. Teve prédio que 
pegou fogo e não foi nem reformado por 
falta de inquilino. Temos 35 imóveis fe-
chados no Centro. Em Recife é até pior, 
pois o Centro está se acabando e Maceió 
está partindo para isso. No geral, nós não 
temos incentivo fiscal, mas um desin-
centivo. Hoje o lojista é penalizado. Se 
você deixar de pagar um imposto, o lo-
jista proprietário ou sócio vai para o Se-
rasa e o SPC enviado pela Secretaria da 
Fazenda. Isso, ao meu ver, é até uma 
ilegalidade. Se a gente não pagou o im-
posto não foi porque não quis, mas por-
que não pôde. Está todo mundo traba-
lhando com sacrifício, mas o governo 

não acha isso.

Folha Fecomércio – Diante da carga 
tributária excessiva e do descaso do po-
der público no Centro, o que a Aliança 
pode fazer para que o lojista persevere?

Guido Jr. – Infelizmente o que tinha que 
fazer a Aliança já fez. A manutenção da 
grelha é feita pela própria entidade. A 
Prefeitura alegou que não tinha condi-
ções de fiscalizar porque não tinha poli-
ciamento armado. Eu fui pessoalmente 
à Polícia Militar e consegui dobrar o efe-
tivo no Centro e nós temos uma sala à 
disposição da polícia. Houve o reforço 
no policiamento, mas a prefeitura não 
fez a parte dela. A gente enquanto enti-
dade fica de mãos amarradas. Outro dia, 
em discussão com lojistas que vieram 
culpar a minha gestão, cheguei a dizer a 
eles: quem quiser assumir, assuma, por-
que eu não sou gestor público para de-
terminar o que os funcionários públicos 
devem fazer. Agora se a prefeitura cruza 
os braços, só tem uma alternativa: os 
lojistas se unirem e simplesmente não 
pagarem imposto municipal nenhum 
até que a prefeitura tome uma atitude. 
Foi provocada pelos lojistas uma ação 
desse tipo e eu estou vendo que é a única 
solução. Antigamente, eram colocados 
dois ou quatro fiscais juntos com dois 
guardas municipais em cada entrada do 
Centro e eles faziam a ronda normal. 
Hoje, quando disponível, vem um 
batalhão de dez fiscais e dez guardas 
municipais que, quando passam, o 
ambulante se esconde, mas quando vão 
embora, o ambulante retorna. Não é as-
sim que se faz. Deve ser feita uma var-
redura por rua.

Folha Fecomércio – A Aliança Comer-
cial realiza, em datas comemorativas, 
ações nas áreas de saúde, beleza e lazer 
com o Sistema Fecomércio, Sesc, Senac.  
Como o senhor vê essa parceria? 

Guido Jr. – É uma ação muito importan-
te para o comércio; uma oportunidade 
para que o consumidor tenha acesso a 
esses atendimentos porque, às vezes, 

ele não tem condições para isso. O Cen-
tro agradece muito essa parceria e é im-
portante as entidades estarem unidas. 
Nós tivemos, recentemente no Dia dos 
Pais, um fluxo interessante de pessoas. 
Quem tem a ganhar com isso é a própria 
população.

Folha Fecomércio – Quais serão as 
prioridades da Aliança Comercial para 
2018?

Guido Jr. – Conseguir reordenar o Cen-
tro e concluir as três etapas.

Folha Fecomércio – É uma obra que 
depende unicamente da prefeitura ou 
tem alguma contrapartida do Estado?

Guido Jr. – O incrível é que não é uma 
coisa que precise de obra, mas de ação. A 
obra que vai precisar é só na Rua das Ár-
vores numa área que tem um esgoto a 
céu aberto, mas não é muito. Acredito 
que ali com R$ 5 mil se resolve o pro-
blema. 

Empresário e presidente da Aliança Comercial de Maceió

José Guido Santos Júnior



O
s impactos negativos do Fun-
do Estadual de Combate a 
Erradicação da Pobreza (Fe-

coep) no varejo, a elevada cobrança de 
taxas de fiscalização de serviços da Se-
faz, a criação do programa Emprega 
Mais Alagoas e a regulamentação de 
feiras itinerantes.  Esses foram alguns 
dos pontos que integraram a pauta da 
audiência pública sobre “A importância 
do Comércio para a economia alagoana 
e a agenda legislativa em defesa do co-
mércio” realizada no dia 14, pela Frente 
Parlamentar em Defesa do Comércio, 
na Assembleia Legislativa, atendendo a 
provocação da Fecomércio AL. A enti-
dade levantou as dificuldades e propôs 
saídas para que o poder público contri-
bua para a retomada do crescimento 
do setor. 

 O presidente Wilton Malta lem-
brou que a Federação iniciou as tratati-
vas com deputados estaduais, em 2016, 
e propôs a criação de uma frente parla-
mentar que defenda o setor, ou seja, 
um canal de articulação. Para Malta, ter 
o plenário da Casa de Tavares Bastos 
com a presença de empresários e enti-
dades do setor representou um des-
pertar de uma nova postura dos em-
presários, que têm ciência do seu papel 
na economia e que se sentem sufoca-
dos com uma política tributária que di-
ficulta o crescimento.

Na tribuna, Malta falou sobre a 
pauta estruturada e de interesse do se-
tor empresarial. Um dos pontos abor-
dados foi o impacto negativo gerado no 
varejo pela cobrança do Fecoep. “Ala-
goas incluiu no Fecoep alguns bens de 
função essencial no desenvolvimento 
econômico e social local. O Estado 
também possui uma das listas mais ex-
tensas quando comparada a outras 
unidades da federação”, ressaltou o 
presidente ao afirmar que esse impac-
to será sentido pelo consumidor, uma 
vez que o adicional estará embutido no 
custo final. A entidade defende que a 
cobrança incida apenas nas bebidas al-
coólicas; joias; armas e munições; em-
barcações de esporte e recreio; fumo e 
manufaturados.

Outro ponto defendido pela Fe-

deração é a dispensa da exigência da 
taxa de fiscalização e serviços presta-
dos no âmbito da fazenda pública es-
tadual para optantes do Simples Na-
cional. Não sendo possível, adotar co-
mo alternativa a redução dos valores 
exigidos e a elaboração de uma tabela 
de descontos considerando o porte da 
pessoa jurídica. A criação do programa 
Emprega Mais Alagoas também é uma 
das ações pleiteadas junto ao Governo 
e visa incentivar o desenvolvimento 
econômico e combater os efeitos da 
crise econômica. A ideia é garantir 
apoio financeiro a cada novo emprego 
gerado pelas empresas que aderirem 
ao programa.

Sempre apontando os gargalos e 
sugerindo soluções, Malta, em sua fala, 
destacou ainda o Programa Estadual 
para Equalização de Passivos Tributá-
rios das empresas, o protesto extraju-
dicial dos débitos tributários inscritos 
em dívida ativa e a regulamentação do 
funcionamento de feiras itinerantes no 
território alagoano que também fazem 
parte da pauta entregue pela Fecomér-
cio, dentre outros assuntos.

Em sinal da concordância do se-
tor, empresários e entidades do co-
mércio como Aliança Comercial; Se-
brae; Associação Comercial; CDL; Sin-
dilojas Palmeira; Sindilojas Penedo; 

Sindilojas União; Sincofarma; Sirecom; 
Sesc; Senac; Juceal; ASA; Sindicatos dos 
Panificadores; FIEA, entre outras; 
aplaudiram os pontos destacados pela 
Federação. Malta encerrou sua fala en-
fatizando o slogan da Fecomércio, que 
é “defender o comércio é o nosso negó-
cio”.

SETOR FORTE
Durante a audiência, o assessor 

econômico da Fecomércio, Felippe Ro-
cha, explicou a dinâmica da economia 
alagoana. O Estado possui um total de 
156.579 empresas, das quais 132.092 (o 
equivalente a 84,36%) são do segmento 
de Comércio e Serviços. Esse volume 
de empresas do Comércio é responsá-
vel por 71,49% do Produto Interno Bru-
to (PIB), o que, em reais, representa 
cerca de R$ 26,7 bilhões. 

De acordo com economista, o se-
tor tem uma participação significativa 
no recolhimento do ICMS, tendo arre-
cadado, em 2016, mais de R$ 1,5 milhão 
(incluindo o Turismo). Destes, R$ 
604.671 foram gerados por empresas 
de atacado e R$ 588.317 pelo varejo. 
Mas apesar dessa forte participação na 
economia, o economista ressaltou al-
gumas das dificuldades enfrentadas 
pelas empresas, como a elevada carga 
tributária, o crédito escasso, o percen-
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tual alto da inadimplência e a falta de 
capital de giro.

A deputada estadual Jó Pereira 
(PMDB), presidente da Frente Parla-
mentar, destacou a postura incentiva-
dora do presidente da Fecomércio ao 
idealizar a Frente e foi taxativa. “Somos, 
a partir de hoje, a trincheira do comér-
cio na Assembleia. E defender o comér-
cio de Alagoas é defender um setor que 
gera 71% do PIB e 62% dos empregos 
formais. Nós não podemos desconsi-
derar isso na apreciação dos projetos 
de lei”, asseverou. A parlamentar afir-
mou que vai lutar para a criação de uma 
dotação orçamentária específica para 
o comércio. 

Integram a Frente os deputados 
Bruno Toledo (PROS); Gilvan Barros 
Filho (PSDB) e Rodrigo Cunha (PSDB). 
Os parlamentares Ronaldo Medeiros 
(PMDB) e Léo Loureiro (PPL) prestigia-

ram a audiência, assim como o mem-
bro da Frente Parlamentar do Comér-
cio do Paraná, deputado estadual Guto 
Silva (PSD), cuja participação teve co-
mo intuito a troca de experiências; e os 
vereadores municipais por Maceió, 
Francisco Sales (PPL) e Chico Holanda 
Filho (PP), membros da Frente Parla-
mentar em Defesa da Atividade Produ-
tiva do Comércio de Maceió. 

Com a visão de que o papel da 
Frente é simplificar a vida do empresá-
rio e, dessa forma, contribuir para a 
produtividade e a geração de emprego, 
o deputado paraense criticou a ativida-
de parlamentar que acredita que a pro-
dução de leis seja o caminho. “É pre-
ciso, de forma integrada, buscar so-
luções práticas para o Comércio. Nes-
ses dois anos de Frente, paramos 55 
projetos de lei, iniciativas que gerariam 
mais custos ao empresariado. Temos a 

ilusão de que produzir leis facilita a vida 
do empresário, quando, na realidade, 
acontece o contrário: burocratiza e 
cria uma confusão jurídica”, afirmou 
Guto.

O secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico e Turis-
mo (Sedetur), Hélder Lima, reconhe-
ceu que a instituição do Fecoep 
ocorreu de forma equivocada. “Esse 
debate com o setor produtivo vimos 
que, realmente, a forma como pas-
sou o primeiro projeto estava desa-
justada. Fizemos o reajuste e, hoje, 
Alagoas tem a menor alíquota do país 
inteiro”, pontuou. Lima afirmou que o 
Estado é parceiro do setor produti-
vo, sobretudo do comércio, e defen-
deu que há avanços na área do turis-
mo, repercutindo no comércio, além 
da importância do segmento ataca-
dista alagoano.

: Fecoep A cobrança do  impacta ne-
gativamente no varejo, inclusive nas 
microempresas e empresas de peque-
no porte. Como a cobrança será embu-
tida no custo da mercadoria, afetará 
também o consumidor. Além disso, o 
Estado tem uma das listas mais exten-
sas do País. A Federação sugere que a 
lista se restrinja a bebidas alcoólicas, 
joias, armas e munições, embarcações 
de esporte e recreio, fumo e manufatu-
rados.

: Taxas de Fiscaliza-�Os valores das 

ção e Serviços Diversos da Sefaz são 
altos e não há tratamento para as pe-
quenas empresas. A proposta da Fe-
comércio é a dispensa da taxa aos op-
tantes do Simples Nacional ou, alter-
nativamente, a redução dos valores e a 
elaboração de uma tabela de descontos 
considerando o porte da pessoa jurí-
dica.

: Programa Empre-�A instituição do 

ga Mais Alagoas com o objetivo de ga-
rantir apoio financeiro a cada novo em-
prego gerado pelas empresas que ade-
rirem e, dessa forma, incentivar o de-
senvolvimento econômico e combater 
os efeitos da crise.

: programa de parce-�Criação de um 

lamento dirigido às empresas com 

dificuldades nas obrigações fiscais. 
Para a Fecomércio, não deve haver res-
trição de concessão a determinadas 
operações e o parcelamento deve con-
templar outros tributos, contribuições 
e taxas de competência estadual, como 
o ITCD e o IPVA.

: protesto extrajudicial �Quanto ao 

dos débitos tributários inscritos em 

dívida ativa, a Federação argumenta 
que os entes públicos se utilizam do 
protesto para tentar coagir o contri-
buinte a pagar. Por isso, defende que a 
inscrição na dívida ativa já torna a exis-
tência do débito de conhecimento pú-
blico, tornando desnecessário o pro-
testo.

:�Regulamentação do funcionamento 

de . Para a entidade, feiras itinerantes
é preciso estabelecer procedimentos e 
obrigações para a concessão de autori-
zação, com regras claras e equânimes 
com as atividades permanentes do co-
mércio, mitigando uma concorrência 
desleal com as empresas devidamente 
regularizadas.

:�Alagoas possui um número expres-
sivo de Microempreendedores Indivi-
duais que enfrentam dificuldades na 

emissão de notas fiscais eletrônicas, 
já que o sistema disponibilizado pela 
Sefaz é complexo e exige informações 
repetidas. Por isso, a Federação sugeriu 
a revisão e simplificação da sistemá-
tica.
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PRINCIPAIS PONTOS DO DISCURSO DO PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO

Em pauta, ações para o crescimento do setor



10  AGOSTO 2017

www.fecomercio-al.com.br

s assessoras técnica e legis-

A lativa da Fecomércio, Izabel 
Vasconcelos e Cláudia Pes-

soa, se reuniram, no dia 16/08, com o 
secretário municipal de Economia 
(Semec), Felipe Mamede, fiscais do 
município e o vereador e presidente 
da Frente Parlamentar em defesa do 
comércio Francisco Salles (PPL), a 
fim de discutirem matérias de inte-
resse dos empresários do setor inse-
ridas ou não no Código Tributário 
Municipal aprovado pela Câmara 
Municipal. O município ouviu aten-
tamente as propostas da Federação e 
as questões serão reavaliadas com 
base em estudos.

No último mês de julho, o presi-
dente da Fecomércio, Wilton Malta, 
entregou a agenda municipal da en-
tidade ao prefeito de Maceió, Rui Pal-
meira. A Taxa Simplificada Municipal 
(TSM), que como base o conceito de 
simplificação tributária conjunta-
mente com um sistema de informa-
ção para a gestão tributária pública 
municipal; a regulamentação da Lei 
Complementar n° 157/2016 – altera-
ções relativas ao Imposto sobre Ser-
viços de qualquer natureza que de-
vem ser objeto de cuidadosa avalia-
ção para observação quanto aos seus 
efeitos no âmbito do mercado e, es-
pecialmente, na capacidade do mu-
nicípio em criar estruturas adminis-
trativas adequadas à obtenção dessa 
nova receita tributária.

O projeto de Lei Complementar 
nº 36/2017, que dispõe sobre a base 
de cálculo do ISS incidente sobre os 
serviços prestados por agências de 
turismo. Isto é, quando da conversão 
em lei, o município de Maceió venha 
a agir rapidamente no sentido de se 
adequar as novas regras, contribuin-
do com o ambiente favorável do tu-
rismo em Alagoas também faz parte 
da agenda municipal.   

Mamede explicou que a aplica-
ção da TSM não seria o momento 
porque demandaria suporte tecno-
lógico. No entanto, ele assegurou 
que o assunto continuará a integrar a 
pauta do Executivo, já que está ali-

nhado ao que o executivo vem traba-
lhando internamente.

Com relação ao ISS recente-
mente alterado pela Lei Comple-
mentar Federal 157, o ISS devido pe-
las administradoras de cartão de cré-
dito era tributado considerando a se-
de das empresas. Agora, a tributação 
será devida no local onde ocorre a 
operação de crédito, ou seja, onde o 
consumidor efetuar a compra no es-
tabelecimento comercial. Até então, 
a maioria das administradoras de 
cartão está sediada em municípios 
que ofereciam benefício fiscal, e nor-
malmente, a alíquota do imposto va-
riava de 0,5 a 2%. Com o advento da 
LC 157 e agora com a aprovação do 
novo Código Tributário passarão a 
recolher 5% de alíquota de ISS. A 
Fecomércio sinalizou preocupação 
com a repercussão que esta altera-
ção de alíquota causará no empre-
sário maceioense, podendo ter efeito 
dominó para os estabelecimentos 
que utilizam o cartão de crédito. 

Em breve, a Federação apre-
sentará estudo, por meio do Instituto 
Fecomércio, sobre o volume de ven-
das no cartão realizadas em Maceió e 
simulações de como ficará o cenário 
com a aplicação da Lei Complemen-
tar. “Aumentando o custo das admi-
nistradoras de cartão, elas poderão 
repassar para os empresários. E nos-
sa preocupação está focada justa-
mente nisso”, explicou Izabel. 

O valor da Taxa de Localização 
também entrou na pauta. A Feco-
mércio defende que a cobrança o-
corra com base na área útil do es-
tabelecimento comercial ou no porte 
e faturamento da empresa. A partir 
do novo Código, a cobrança da taxa 
será considerada a área total do es-
tabelecimento comercial. Outra su-
gestão apresentada é que a taxa in-
cida sobre o faturamento tomando 
como parâmetro os optantes do Sim-
ples Nacional. Na oportunidade, o 
secretário adiantou que está sendo 
constituído o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico o qual 
a Fecomércio terá assento.

Justiça tributária
Fecomércio sensibiliza município sobre novo 

Código Tributário aprovado

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

PARCELAMENTO - O Confaz autori-
zou, recentemente, o Estado a pro-
mover um programa de parcelamen-
to de débitos fiscais. A medida resul-
ta do Convênio nº 66/2017 e, quando 
instituída, deverá beneficiar os con-
tribuintes com a redução de multas e 
juros, bem como com a concessão de 
parcelamentos de débitos tributá-
rios ou ainda, de débitos governa-
mentais que não são decorrentes de 
dívidas tributárias. Diante deste ce-
nário, a Fecomércio apresentou à 
Sefaz AL, no dia 17/07, uma minuta 
de Projeto de Lei solicitando a aber-
tura do programa de parcelamento.

LOGÍSTICA REVERSA - Com o pro-
pósito de avançar na implantação da 
logística reversa, em Maceió, a Fe-
comércio realizou mais uma reunião 
em sua sede, no dia 31/07. A entidade 
está incentivando todos os estabele-
cimentos que comercializam lâmpa-
das para disponibilizar um ponto de 
coleta dentro das empresas. Na ca-
pital alagoana, a Paragominas foi a 
primeira empresa a aderir. A Feco-
mércio está de olho no desenvolvi-
mento sustentável das empresas do 
segmento de comércio de bens, ser-
viços e turismo. Em Alagoas, a ope-
ração será administrada pela Reci-
clus – empresa representante dos 
fabricantes e importadores de lâm-
padas. Para mais informações: 3336-
4463, falar com Vagner Cavalcanti.

RH - O Termo de Cessão de Uso do 
Espaço, com validade até junho de 
2018, foi assinado entre a Feco-
mércio e a Associação Brasileira de 
Re-cursos Humanos (ABRH-AL), no 
dia 18/08, permitirá que o em-
presário alagoano encontre, na se-
de da Federação, um ponto de apoio 
que favoreça a gestão de sua em-
presa. A ABRH, entidade sem fins 
lucrativos, congrega profissionais 
de RH de diversas empresas. Re-
centemente, o Sistema Fecomércio 
participou do prêmio "Melhores 
Empresas para se Trabalhar", que 
teve a entidade como uma das or-
ganizadoras, juntamente com o 
PSCom. 



O
impacto da reforma traba-
lhista no comércio foi o prin-
cipal assunto discutido na 

terceira edição do Jantar de Negócios. 
O evento, promovido pelo Sindicato 
Palmeira, foi realizado no clube da 
AABB, no dia 10/08, e contou com a 
presença do presidente da Fecomér-
cio, Wilton Malta. 

O consultor jurídico do Sindilo-
jas, Marcelo Lima, fez uma explanação 
sobre as mudanças na legislação tra-
balhista, causadas pela nova reforma. 
“Para os trechos que preveem acordo 
ou convenção coletiva, as regras po-
dem mudar apenas na próxima data-
base de cada categoria. A reforma 
prevê que 15 itens só possam ser ne-
gociados por meio do sindicato, entre 
eles, o intervalo para almoço, enqua-
dramento do grau de insalubridade e a 
participação nos lucros e resultados'', 
pontuou.

Segundo o texto da reforma tra-
balhista, as férias podem ser parcela-
das em até três períodos, desde que 
um deles não seja inferior a 14 dias 
corridos e que os demais não sejam de 
menos de cinco dias, cada. Já o inter-
valo para almoço pode ser negociado 
pelos sindicatos, desde que seja de no 
mínimo 30 minutos. Após a apresen-
tação, os empresários presentes es-
clareceram suas dúvidas com o con-
sultor.  

O presidente do Sindilojas, Gil-
ton Lima, agradeceu a presença de to-
dos e ressaltou a importância do en-
contro. “O Jantar de Negócios é uma 

iniciativa que fortalece o relaciona-
mento da gestão com os associados e 
toda a cidade, além de proporcionar 
um momento para um bate papo so-
bre assuntos de interesses empresa-
riais. Dessa vez, estamos discutindo o 
que muda na relação de empregado e 
nas regras da convenção coletiva”, 
afirmou.  

Participaram também do jantar 
o gerente da Unidade Senac Arapira-
ca, Carlos Pessoa; a diretora de Edu-
cação Profissional do Senac, Cícera 
Paiva; o gerente a Unidade Sesc Arapi-
raca, Luís Adolfo Neto e os repre-
sentantes do Rotary Club, do curso de 
Administração da Faculdade Cesmac 
Sertão e dos taxistas.

AÇÃO SOCIAL
Na oportunidade, o Sindilojas 

realizou a entrega dos materiais ar-
recadados durante a Campanha do 
Agasalho e do Cobertor que contou 
com a participação de 19 empresas e 
uma escola. As 500 peças arrecadadas 
foram entregues para Willames 
Santos, representando a comunidade 
Divina Misericórdia, e Luciene Maria, 
do Lar da Criança.   

Luciene agradeceu o Sindilojas 
pelas doações. “Esses projetos sociais 
ajudam muito a nossa instituição. Agra-
deço ao Sindilojas e os empresários que 
dispuseram seus estabelecimentos para 
pontos de coletas. E a população que 
contribuiu com as doações”, destacou.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS

NOTAS DE RODAPÉ
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PROPOSTA - As dificuldades enfren-
tadas pelas farmácias foram apresen-
tadas em reunião, provocada pelo 
Sincofarma, entre empresários do se-
tor e o CRF/AL, no dia 11/08. Ficou 
acordado que o Sindicato, após ouvir 
empresários farmacistas, irá preparar 
um plano de negociação, o qual será 
submetido à análise do Conselho para 
averiguar a viabilidade.

CAMPEONATO - A V Taça de Futsal do 
Comerciário de Palmeira dos Índios 
começou no dia 17/8, no Ginásio Po-
liesportivo Enéas Simplício. A inicia-
tiva é do Sindilojas Palmeira, em par-
ceria com o Sesc, e prosseguiu até o 
dia 27. Participam do campeonato as 
empresas Casa Nova, Unicompra, Be-
la Vida, Doka Móveis, Cheiro da Roça, 
Hotel Casarão e Mc Lanches.

EXPANSÃO - A rede de farmácias Ex-
trafarma abrirá três unidades em Ala-
goas, sendo duas em Maceió e uma em 
Arapiraca. O anúncio foi durante uma 
reunião com o Sincofarma AL, no dia 
9/8. A Extrafarma pertence ao Grupo 
Unipar e tem sua sede em Belém (PA). 
A rede é uma das maiores do Brasil e 
tem unidades concentradas no Norte 
e no Nordeste do país.

Reforma Trabalhista é discutida no 3° Jantar de Negócios do Sindilojas Palmeira. 

O evento contou com a presença do presidente da Fecomércio

Mudanças na legislação foram abordadas pelo consultor jurídico Marcelo Lima
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“Nós estamos modernizando [a legislação], não 

só em favor dos empresários, mas do povo bra-

sileiro, que quer ir ao supermercado no feriado 

e nos fins de semana. O comércio varejista nos 

dá uma medida clara de como anda a econo-

mia, porque o varejo é o último elo de uma ca-

deia de produção e distribuição”

NOTAS DE INTERESSE

CONTAS INATIVAS - Levantamento 
da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) mostra que os saques nas 
contas inativas do FGTS geraram 
um impacto positivo de R$ 10,8 bi-
lhões nas vendas do comércio vare-
jista brasileiro entre os meses de 
março e julho deste ano. No acumu-
lado, esse valor correspondeu a 25% 
do montante sacado (R$ 44 bi). En-
tre os segmentos mais impactados 
festão vestuário e calçados (R$ 4,1 
bi) e hiper e supermercados (R$ 2,8 
bi).

OTIMISMO CAUTELOSO - Para a 
CNC, embora os recursos dos sa-
ques nas contas inativas venham 
contribuam para a reativação do 
consumo de bens no Brasil, a recu-
peração parcial do varejo ao longo 
de 2017 se insere em um quadro 
mais amplo de desaceleração dos 
preços e melhoria das condições de 
crédito. Segundo a entidade, a con-
solidação da recuperação do setor 
passa pela necessária reativação do 
nível geral de atividade econômica e 
seus reflexos positivos no mercado 
de trabalho.

EMPREENDEDORISMO - O presi-
dente do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), Paulo Rabello, afirmou no 
dia 23 no Palácio do Planalto, que o 
banco de fomento quer ampliar a 
carteira de crédito para as micro, 
pequenas e medias empresas 
(PMEs). A ideia é dobrar o crédito, 
que hoje é de R$ 13 bilhões por se-
mestre. Rabello anunciou ainda a 
intenção da instituição em ampliar 
em cerca de R$ 20 bilhões em novos 
financiamentos para PMEs até a-
gosto de 2018.

Aspas“

Michel Temer, presidente da República, na assinatura do 

decreto que reconhece o setor supermercadista como ativi-

dade essencial.

“Defender o comércio de Alagoas é 
defender um setor que gera 71% do 
PIB e 62% dos empregos formais. 
Nós não podemos desconsiderar is-
so na apreciação dos projetos de lei”

Jó Pereira, deputada estadual presiden-
te da Frente Parlamentar em Defesa do 
Comércio na primeira Audiência Pública 
da Frente.

“A reforma quebrou paradigmas 
históricos ao retirar da tutela esta-
tal parte da regulamentação das 
relações do trabalho, valorizando a 
autonomia de vontade das partes”

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

“Trabalho para que Alagoas tenha 
condições de emprego e renda. Por 
isso, vou tirar o projeto de pauta 
hoje mesmo. Se não fosse esse avi-
so, o projeto seguiria”

Ronaldo Medeiros, deputado estadual 
autor do Projeto de Lei 346/2016 que vi-
sava proibir a inscrição de consumido-
res em serviços de proteção ao crédito.



FOLHA FECOMÉRCIO  13

Panorama

 Legislativo

RETIRADA DA PAUTA

Atendendo ao pedido da Fecomércio, res-
paldado por várias entidades do comér-
cio, o deputado estadual Ronaldo Medei-
ros (PMDB) solicitou, via requerimento, a 
retirada da pauta do Projeto de Lei 
346/2016. A Fecomércio realizou um al-
moço no dia 31/07, na Unidade do Senac 
Poço, e apresentou os prejuízos do PL 
para o setor, caso fosse aprovado, prin-
cipalmente, considerando que o cenário 
econômico não está favorável. O objeto 
do PL, de autoria de Medeiros, proibia a 
inscrição do nome de consumidores nos 
cadastros e serviços de proteção ao cré-
dito, a exemplo SPC, Serasa, enquanto a 
dívida estivesse sendo discutida no Poder 
Judiciário. Participaram do almoço pre-
sidentes e representantes de entidades de 
classe, a exemplo do Sincofarma, Sinca-
deal, Sindilojas União, FCDL, CDL, Aliança 
Comercial, ASA, Sebrae, Acadeal. Além de 
empresários, e dos diretores do Sesc e do 
Senac.

SETOR SUPERMERCADISTA 

O presidente Michel Temer assinou no 
dia 16/08 decreto que reconhece o se-
tor supermercadista como atividade es-
sencial da economia. Com o novo status, 
o setor passa a ter segurança jurídica 
para contratar seus funcionários e ne-
gociar com prefeituras e sindicatos a 
abertura dos estabelecimentos aos do-
mingos e feriados, em todo o Brasil. Se-
gundo o Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços, a mudança 
da norma atende a uma solicitação feita 
no ano passado pela Abras e é um pleito 
antigo do setor varejista. Para o minis-
tério, a alteração na legislação melhora o 
ambiente de negócios, dá mais compe-
titividade ao segmento, permite o cres-
cimento das empresas e, consequente-
mente, a geração de emprego. Conforme 
dados do setor, existem cerca de 89 mil 
supermercados no Brasil, que empre-
gam mais de 1,8 milhão de pessoas.

Fonte: Agência Brasil

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

16,07%

Ago/2016

Ago/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

9,87%

Ago/2016

Ago/2017

87,7 pontos

101,8 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

12,11%

Ago/2016

Ago/2017

86,1 pontos

77,6 pontos

61,9%

69,4%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Taxa de Desemprego em Maceió durante o 2º 
trimestre 2017, refletindo um aumento de 0,6 
p.p.

17,1%

Percentual da Taxa de Desemprego em Alagoas 
para o 2º trimestre após um aumento de 0,3 p.p.

17,8%

+ 2,4% Pesquisa Mensal do Comércio (Alagoas – junho)

+ 0,5% Pesquisa Mensal de Serviços (Alagoas – junho)

0,5% Produto Interno Bruto em junho, segundo o IBC-Br

17,8% Taxa de Desemprego no Brasil, uma redução de 0,3 p.p.

MAIS NÚMEROS



14  AGOSTO 2017

www.sescalagoas.com.br

S
ofisticação, inovação e sabor fo-
ram destaques em mais um ano 
no Concurso de Receitas promo-

vido pela área de Nutrição do Sesc Ala-
goas. A ação aconteceu no dia 25 de julho, 
no Espaço Recreativo e Cultural do Sesc 
Poço, estimulando os profissionais de co-
zinha a inventar e reinventar receitas de-
liciosas e criativas.

O concurso que traz como crité-
rios Sabor, Apresentação e Consistên-
cia, contou com a formação de dez du-
plas que apresentaram para degusta-
ção, aos jurados e públicos convidados, 
os seguintes pratos: Carne de sol do ser-
tão, Dourado com alcaparras e cham-
pion, Brandade de dourado com batata 
baroa, Tilápia à lagonês, Panqueca ala-
goana, Camarão nordestino, Filé ao mo-
lho gorgonzola, Carne ao queijo ao to-
que de ervas, Filé de peixe crocante e 
Tournedos Rossini. 

A mesa de jurados foi composta 
com a presença do Diretor Regional do 
Sesc, Willys de Albuquerque, Diretora 
Regional do Senac, Telma Ribeiro, da 
Gerente de Divisão de Educação, Assis-
tência e Cultura, Kaline Batista e Pro-
fissionais de Gastronomia do Senac: 
Vânia Araújo, Edva Queiroz, Cícero Har-
ry, Wagner Veras e Roberval Oliveira. O 
prato vencedor em 1º lugar, foi o delicio-
so e criativo Tilápia à Lagonês, elabora-
do pelos profissionais Sebastina e Jou-
bert; em 2º lugar, Camarão Nordestino, 

por Midian e Flávio e Carne ao Queijo ao 
Toque de Ervas, pela dupla Pollyanna e 
Luiza; e em 3º lugar, Dourado com Alca-
parras e Champion, Cláudia e Davi. 

“O concurso de receitas veio para 
agregar valores ao nosso cotidiano, de 
forma que podemos testar nossos co-
nhecimentos no que fazemos diaria-
mente. É onde conseguimos sair das 
nossas tarefas diárias de trabalho e par-
ticipar de um dia inovador. Passamos 
dias pesquisando e criando nossas re-
ceitas de forma que tudo nos deixa mais 
empolgados. Ter nossas receitas apre-
sentadas para o público e jurados é mui-
to gratificante e, principalmente, quan-
do recebemos o prêmio e somos elo-
giados. Além de tudo é um momento 
dinâmico, onde a equipe se confrater-
niza e juntos torcemos um pelo o outro. 
É muito gratificante você se sentir va-
lorizada e reconhecida, saber que nosso 
esforço valeu a pena”, falou uma das 
competidoras e vencedoras do concur-
so, Midian Leandro.

Em sua 11ª Edição, o Concurso Ar-
te e Sabor surgiu exatamente para fo-
mentar o desenvolvimento profissional 
da equipe operacional da Atividade Nu-
trição. “A promoção do projeto traz um 
resultado positivo à equipe, bem como 
ao serviço, através da motivação e valo-
rização profissional, conseguindo iden-
tificar habilidades, estímulo à criativida-
de, levando a satisfação e desenvolvi-

mento pessoal e profissional da equipe, 
contribuindo ainda mais para o aperfei-
çoamento do serviço prestado a clien-
tela”, acrescentou a Coordenadora de 
Nutrição do Sesc-Al, Andréa Vieira.

Os vencedores do concurso rece-
beram como prêmio para o estímulo e 
aprendizado contínuo uma visita técni-
ca ao Grande Hotel Sesc Itaparica, na 
Bahia, excursão Marinha Farinha com 
Veneza Water Park, em Pernambuco, e 
uma hospedagem na Pousada Guaxuma 
com acompanhante.

A colaborada do Senac e convi-
dada para a mesa de jurí do Concurso 
de Receitas, Vania Araújo, formada 
em Turismo/Hotelaria, atuando há 
40 anos na área de gastronomia, elo-
giou a iniciativa do Sesc. “Quero para-
benizar a presidência do Sesc, o Sr. 
Wilton Malta e a direção do Sesc, o Sr. 
Willys, por essa magnifica inciativa de 
valorização dos funcionários da pro-
dução da cozinha. Eu tive a honra de 
participar do Concurso Arte e Sabor 
como juri técnico, juntamente com a 
minha equipe, professores do Senac, 
onde participei de todos os concur-
sos realizados durante estes 11 anos. A 
evolução técnica e criativa dos parti-
cipantes sempre crescente nos sur-
preende a cada ano e faz com que te-
nhamos cada vez mais certeza dos 
excelentes profissionais que estão 
adentrando ao mercado de trabalho”.

Inspirando sabor
Com o objetivo de estimular a criatividade dos funcionários, o Sesc promove a 

décima primeira edição do Concurso Arte e Sabor

Diretor Regional do Sesc Al, Willys Albuquerque e gestores , jurados convidados do Senac e equipe de nutrição
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A
manda Prado, Richard Plácido, 
Adalberto Souza, Fabiana Frei-
tas, Arthur Buendía, Iriwelton 

Caetano, tiveram seus livros publicados 
pela Imprensa Oficial Graciliano Ramos. 
Sara Albuquerque foi premiada em vá-
rios editais nacionais e Sérgio Prado 
Moura ficou entre os finalistas do con-
curso nacional de contos OffFLIP, em 
Paraty/RJ. Felipe Benício e Wibsson Ri-
beiro destacaram-se com prêmios na 
esfera literária. O que esses alagoanos 
cheios de talento têm em comum além 
da grande paixão pela arte da escrita? 
Todos participaram do projeto Arte da 
Palavra, promovido pelo Sesc. 

O Arte da Palavra faz parte da Re-
de Sesc de Leituras e, atualmente, é 
considerado o maior projeto de litera-
tura do País. Idealizado pelo Sesc Na-
cional em parceria com os Regionais 
do Sesc, sua identidade é inovadora 
por oferecer ações que atuam em toda 
a cadeia literária desde a formação e 
divulgação de novos escritores, a valo-
rização das obras de escritores brasi-
leiros e as novas formas de produção e 
fruição literária, possibilitadas pela 

emergência de discursos periféricos e 
a utilização de novas tecnologias. Com 
isso, contribui para a democratização 
do acesso à leitura, um dos pilares para 
o desenvolvimento social e cultural do 
país.

Por meio de uma análise curricu-
lar de cada artista/escritor, a curado-
ria nacional do projeto (composta por 
profissionais de literatura dos Regio-
nais do Sesc) elabora uma grade de 
programação para o projeto, dividin-
do-o em três eixos: Circuito de Auto-
res, que realiza bate-papos com escri-
tores de diversos estilos, promovendo 
a troca de conhecimentos entre escri-
tores visitantes e os escritores locais; 
Circuito de Oralidades onde aconte-
cem narrações de histórias, saraus, 
performances, slam poetry (modalida-
de da poesia falada em formato de ba-
talha de versos); e Circuito de Criação 
Literária, com oficinas para escritores 
iniciantes e iniciados, oferecendo a 
aprendizagem de técnicas de escrita.

O Arte da Palavra ainda é um pro-
jeto piloto e já causa bons resultados. O 
País recebe mais de 400 circuitos, que 

estão acontecendo em 13 estados, en-
tres eles, Alagoas, onde estão progra-
madas quatro oficinas de 20h/aula; 
quatro mesas redondas e quatro orali-
dades em Maceió e duas oficinas de 
20h/aula, duas mesas redondas e qua-
tro oralidades em Arapiraca. A progra-
mação para 2018 está prevista com 
mais de 600 circuitos atendendo todo 
o Brasil. Dentre as cidades, Palmeira 
dos Índios, que terá uma oficina de 
20h, duas mesas redondas e duas ora-
lidades. 

Para o Analista em Literatura do 
Sesc Alagoas, Guilherme Ramos, essa 
ação tem um valor social inestimável. 
“Em tempos de crise, o Sesc promove o 
mais importante projeto literário do 
país. Ninguém realiza uma circulação 
de escritores e artistas literários nes-
sas proporções. O Brasil desconhece o 
Brasil, não conhece suas literaturas. 
Com o Arte da Palavra, tentamos apro-
ximar tais horizontes, partilhar conhe-
cimentos. Ainda mais porque algumas 
ações acontecem em escolas da rede 
pública, ou seja: o leitor/escritor do fu-
turo”, ressalta Guilherme.

Referência
Sesc Alagoas promove projeto de escrita literária e contribui para o surgimento 

de novos escritores no Estado de Alagoas

Mesa redonda com Marcos Peres (PR) e Cíntia Moscovich (RS), na Escola Estadual Professor Eduardo da Mota Trigueiros



O
comprometimento de uma 
lesão degenerativa macular 
relacionada à idade de Nice, 

que tem 70 anos, parecia ser o abismo 
entre ela e o mundo virtual. Há uns três 
anos, ganhou um computador da filha, 
mas não usava, entre os motivos, citou 
a deficiência ocular. Mas será que era 
esse o real problema de Nice para ad-
quirir conhecimentos com o sistema 
digital?

A verdade é que Nice Barbosa 
precisava de uma oportunidade. E o 
momento surgiu por meio do Trabalho 
Social com Idosos do Sesc, convidan-
do-a para participar do curso de In-
clusão Digital, promovido pelo Sesc em 
parceria com o Senac. 

Inscrita há mais de seis anos no 
TSI, Nice aceitou o convite, e começou 
a perceber que a idade não é barreira 
pra quem precisa decifrar o universo 
da tecnologia. “Para fazer o curso, eu 
achava que não iria conseguir acom-
panhar. Tinha até medo de tentar me-
xer no computador. Não consigo en-
xergar bem no quadro negro, iria en-
contrar inúmeras dificuldades, era isso 
que eu achava. Foi quando surgiu a 
oportunidade do TSI em me convidar, 
ai eu pensei: vou tentar, se os cegos 
aprendem, porque eu não posso?! Eu 
amei o curso. O professor tinha toda a 
paciência para me explicar, quando eu 
não entendia ou não visualizava bem na 
tela, ele parava e dava uma atenção 

particular. Esse curso ampliou meu 
horizonte, que até então, era restrito. 
Hoje faço trabalhos no computador, 
participo de grupos, faço pesquisa no 
google”, contou a aposentada.

A iniciativa da inclusão dos idosos 
do TSI na era digital, surgiu do Presi-
dente do Sistema Fecomércio/Sesc/ 
Senac, Wilton Malta, junto com a Coor-
denação de Assistência Social do Sesc 
ano passado. Para viabilizar a ideia, 
eram necessários três elementos bá-
sicos: computador; acesso à rede de 
internet e profissionais habilitados pa-
ra ensinar ao grupo o domínio de ferra-
mentas de sistema digitais. Com isso, 
em 2017 o Sesc firma parceria com o 
Senac, que oferece cursos de informá-
ticas.

Uma iniciativa que exigiu um 
olhar peculiar de profissionais que de-
senvolvem ações com esta geração. Pa-
ra a coordenadora do TSI, Edneide Nu-
nes, mesmo os técnicos em informáti-
cas tendo maiores habilidades para o 
ensino, lidar com pessoas idosas re-
quer uma atenção diferenciada, por-
que existem suas peculiaridades, 
sendo necessário realizar um trabalho 
diferenciado. O primeiro passo foi sen-
sibilizar os idosos por meio de encon-
tros com a equipe da CAS e depois com 
o Senac, explicando toda metodologia 
das aulas e promovendo uma comuni-
cação entre as gerações. 

O curso aconteceu com a moda-

lidade PSG – Programa Senac de Gra-
tuidade, tendo três turmas, com 18 ins-
critos. As aulas estão acontecendo em 
Maceió e no município de Arapiraca, 
por um período de dois meses. A carga 
horaria normalmente oferecida é de 
60h, mas para este curso, em especial, 
foi adequada para 90h, onde ganham 
habilidades no software word, excell, 
power point e web. 

Em Maceió, a primeira turma já 
foi concluída, e vem fazendo um gran-
de diferencial na vida de Enoque Be-
zerra, de 70 anos. “Eu já utilizava as fer-
ramentas no celular, no computador, 
mas tudo muito básico. Havia feito um 
curso antes em outro lugar, tenho cer-
tificado e tudo, mas não aprendi nada. 
No Senac, a aula foi diferente. Aprendi 
tudo. Agora eu associo o que antes sa-
bia com o que aprendi nas aulas. Sou 
músico, comprei um teclado, e ele tem 
entrada USB, e baixei um programa 
CONTACT, ele substitui os timbres do 
teclado. Aprendi a baixar aplicativos. 
Estou reinando agora (risos)...outra 
coisa legal é você poder pesquisar so-
bre tudo no google. Nós temos uma 
idade, e isso também vem com algumas 
dores aqui e ali, ai é só entrar no google 
e pesquisar sobre o assunto. Ensino 
amigos que, assim como eu, encon-
tram dificuldades para usar essas fer-
ramentas, estou muito satisfeito. Nossa 
conversa aqui no grupo do TSI se resu-
me a Sesc e Senac”, conclui Enoque.

16  JULHO 2017

www.sescalagoas.com.br

Idoso em foco
Sesc efetiva parceria com Senac para a realização do curso de informática 

para idosos e promove a inclusão deles no mundo digital

Primeira turma do grupo dos idosos com o curso concluído no Senac, em Maceió
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ão dá para definir o esporte com 

N um único conceito. A prática es-
portiva no contexto atual vem 

ganhando expansão em suas modalidades 
e, principalmente, na sua finalidade. Seus 
benefícios tem ultrapassado o limite do 
bem-estar físico, tendo um papel de de-
senvolvimento integral dos sujeitos.

São inúmeras as ações benéficas 
para quem pratica atividades esporti-
vas, como exemplo organização, inte-
ração, tolerância, trabalho em grupo, 
disciplina e saúde.

“O esporte traz a família para perto. 
Costumo levar minha esposa, filhos, pri-
mos para assistir meus jogos de futebol 
no Sesc. O esporte abraçou minha famí-
lia. Une as pessoas”, palavras do comer-
ciário Edmilson da Silva, 49 anos, um dos 
integrantes das equipes inscritas na XXIX 
Copa Sesc de Futebol Society, onde par-
ticipa há quatro anos. 

O Sesc é o braço social do Sistema 
Fecomércio, com isso desenvolve diver-
sas ações, projetos, atividades, progra-
mas com cunho sociocultural. A XXIX 
Copa Sesc de Futebol Society é uma ati-
vidade sistemática do Sesc e acontece há 
29 anos. Essa atividade faz parte da área 

de atuação Lazer e tem como proposta 
conscientizar e estimular a prática de es-
portes como forma de qualidade de vida, 
mas também oportunizar a integração, 
socialização e o lazer entre comerciários 
participantes e familiares.

Atualmente a copa é coordenada 
pelo analista em esporte e recreação, Jor-
ge Alves, “o foco do nosso projeto é pro-
mover o hábito pela qualidade de vida. 
Temos a missão de promover a integra-
ção dos comerciários entre si e, princi-
palmente, com a família. O homem é um 
ser em formação, e ao mesmo tempo é 
um ser social. Seu desenvolvimento exige 
a contribuição de outras pessoas, princi-
palmente da família. O Sesc oferece lazer 
qualitativo, com o intuito de agregar valo-
res, contribuir para o bem-estar dos nos-
sos comerciários na sua totalidade”, con-
cluiu.

Este ano a copa contou com 24 
equipes comerciárias, entre elas, um time 
formado por funcionários do Sesc. A ação 
teve inicio em janeiro com a série “C”, em 
abril “B”, e em setembro acontece a prin-
cipal que é a série “A”. Divididas em três 
etapas, os jogos estão acontecendo na 
Unidade Sesc Guaxuma, entre dois cam-

pos de futebol society.
“Meu time é a Control Informática. 

Há seis anos participo deste campeona-
to, inclusive nossa equipe foi campeã da 
série A em 2016. Essa ação do Sesc, tem 
um valor muito significativo na minha vi-
da, porque promove um momento de la-
zer entre amigos e familiares. A Unidade 
Sesc Guaxuma oferece um espaço aces-
sível, seguro, permite que eu consiga 
conciliar família, lazer e saúde. Minha es-
posa interage com as outras esposas das 
equipes e ficam entre elas combinando o 
dia do encontro. Sempre levamos nossos 
três filhos, e isso tem agregado valores 
para eles, por participarem dessa inte-
ração, poder  compartilhar a importância 
do esporte na vida deles, além, é claro, 
desse encontro familiar. Na minha ju-
ventude fui jogador profissional, hoje es-
tou com 39 anos, e continuo com muito 
vigor, disponibilidade, e feliz por poder 
dividir com minha família o esporte que 
tenho como paixão. Costumo jogar com 
meu filho Edson, que tem 26 anos, e pre-
tendo ainda jogar com meu neto, que 
atualmente está com dois anos”, contou 
Luciano Gusmão, cliente comerciário do 
Sesc.

Integração
Há 29 anos a XXIX Copa Sesc de Futebol Society une bem-estar físico e social 

na vida dos comerciários

Time Sindicato dos Vigilantes campeão série "B"
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Sabores da Infância
Alunos do curso de Cozinheiro do Senac produzem livro de receitas para cardápio 

das crianças atendidas por Centro de Educação Infantil, em Maceió

E
les buscavam as técnicas para 
conquistar o título de cozi-
nheiro. Mas não esperavam 

que, em meio às aulas de controle e 
organização de estoque de cozinha, 
elaboração de produções culinárias, e 
elaboração e preparação de cardápios 
do curso de Cozinheiro do Senac se-
riam desafiados a ajudar crianças de 2 
a 5 anos a se alimentar melhor. “O de-
safio era ir além da sala de aula, em 
uma ação social, e eles surpreende-
ram”, conta Maryjane Alencar, uma 
das instrutoras da turma responsável 
pela produção do livro “Sabores da 
Infância” que reuniu doze sugestões 
de receitas para compor o cardápio 
das crianças do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Sônia 
Maria Souza Cavalcante, localizado no 
bairro do Bom Parto.

Ao longo dos 6 meses de dedica-
ção ao projeto, trabalho desenvolvido 
como atividade prática durante as au-

las do curso, os alunos realizaram uma 
visita técnica ao centro de educação e, 
junto com a instrutora do curso Téc-
nico em Nutrição do Senac, Thaysa 
Oliveira, identificaram a carência nu-
tricional das crianças. Surgia, então, o 
primeiro desafio a ser vencido: pes-
quisar e elaborar receitas que supris-
sem essa deficiência de vitaminas e 
minerais. Logo depois, eles foram de-
safiados a construir receitas que in-
cluíssem os produtos da agricultura 
familiar – como a banana da terra, a 
macaxeira e a batata doce – a custo 
baixo, possibilitando à família replicar 
as produções em casa. E, por último, 
elaborar pratos livres de gordura, 
açúcar e sal, e agradar ao paladar dos 
pequenos. “Eles também promove-
ram uma campanha de arrecadação 
de utensílios para a cozinha da escola 
e conseguiram 38 itens – entre pane-
las, facas, copos e talheres – que fo-
ram doados para a administração do 

lugar”, emociona-se Maryjane, satis-
feita com o resultado final. “Foi uma 
aprendizagem significativa, um proje-
to que eles abraçaram e desenvolve-
ram de forma colaborativa”, elogia.

A prova final foi realizada no dia 
18 de julho, quando a turma produziu 
os pratos na cozinha da escola e serviu 
para as crianças. Entre a Bananinha do 
Mar com Farofa de Cuscuz, o Escon-
didinho de Banana da Terra, o Molho 
de Melancia, as Almôndegas de Soja, o 
Nhoque de Macaxeira, a Pizza de Ma-
caxeira, o Arroz Colorido, o Purê As-
sado, o Bolinho de Batata Doce Re-
cheado com Frango, o Bolo de Milho, o 
Sorvete de Banana com Farofinha Do-
ce e a Casquinha de Frutas, os cam-
peões de elogios foram a pizza e o bo-
lo. “Nossa preocupação era agradar ao 
paladar das crianças e fazê-las comer 
bem, de forma prazerosa. E consegui-
mos. Foi gratificante”, conta Vander-
lan Barros, 29, um dos alunos da tur-

Apresentar receitas com produtos da agricultura familiar e baixo custo de preparação foram alguns dos desafios
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ma.
Realizado dentro do Modelo Pe-

dagógico Senac, que propõe a vi-
vência da prática significativa, com a 
compreensão do que e para que 
aprender, onde, quando e como apli-
car na vida, o curso proporcionou 
uma formação ampla aos alunos que 
finalizaram as aulas no dia 27 de julho 
e já receberam propostas para parti-
cipar da semana de formação de cozi-
nheiros da rede municipal a fim de re-
passar as técnicas aprendidas durante 
o curso que culminaram na elabora-
ção do livro de receitas. O resultado 
do Projeto Integrador atendeu ainda à 
proposta do Regional Alagoas que, em 
2017, busca, por meio desses projetos, 
apresentar soluções que contribuam 
com a transformação social com foco 
na solidariedade.

Ana Maria Caetano, 18, uma das 
alunas, estava em dúvida sobre qual 
profissão seguir. Chegou a começar a 
graduação em Economia, mas logo viu 
que não estava feliz. Segundo ela, a 
Gastronomia sempre foi uma paixão 
e, por isso, resolveu investir no curso 
de Cozinheiro do Senac por meio do 
qual desenvolveu a aptidão para a 
confeitaria. “Já estou me organizando 

para dar início a mais um curso na 
área, o de Confeitaria. No Senac, des-
cobri minha vocação e agora sei exa-
tamente aonde quero chegar. Com o 
livro de receitas, esperamos desper-
tar nos pais o interesse em buscar 
alternativas simples, saborosas e 
saudáveis para suas crianças”, anima-
se.

“Os alunos cumpriram todas as 
etapas do Projeto Integrador ao pro-
por soluções inovadoras a partir da 
visão crítica da atuação profissional 
no segmento”, parabeniza a pedagoga 
Leila Santos, ao destacar o empenho 
deles. “Eles desenvolveram as compe-
tências exigidas para a prática da pro-
fissão de Cozinheiro e foram além, de-
senvolvendo também o lado humano 
e a preocupação com o bem-estar do 
outro”. Para Arlete Domingos, diretora 
do Centro Municipal de Educação In-
fantil Professora Sônia Maria Souza 
Cavalcante, “o projeto contribuiu para 
a melhoria dos hábitos alimentares na 
escola e, ao utilizar no cardápio os 
produtos da agricultura familiar, for-
taleceu os pequenos produtores e 
contribuiu para a economia local. Fi-
camos muito felizes com o resultado 
desse trabalho”.

O Assessor de Educação Profis-
sional do Senac Alagoas, Sandro Diniz, 
ressalta a importância da metodolo-
gia de projetos realizada em todos os 
cursos alinhados ao Modelo Pedagó-
gico Senac, por meio do qual a com-
petência é vista como a capacidade de 
mobilizar, articular e colocar em ação 
as habilidades, os valores e os conhe-
cimentos necessários ao desempe-
nho das atividades exigidas pelo mun-
do do trabalho. “Todas as etapas do 
desenvolvimento de competências 
nos cursos do Senac resultam em um 
perfil de conclusão de curso com 
marcas formativas consolidadas, tais 
como: domínio técnico-científico, 
atitude empreendedora, atitude sus-
tentável e atitude colaborativa”, expli-
ca ele, ao destacar que, por meio do 
Projeto Integrador, os alunos viven-
ciam experiências que se sustentam 
na perspectiva da ação-reflexão-
ação. “Neste contexto, o aluno enten-
de que toda ação necessita de uma 
reflexão, uma fundamentação consis-
tente do fazer, da técnica empregada 
na atividade a ser desenvolvida. Dessa 
forma, incentivamos o fazer de forma 
criativa em todas as etapas do desen-
volvimento do curso”, finaliza.

A pizza de macaxeira e o bolo de milho foram os pratos campeões de elogios
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Parceria
Senac e Seduc formam primeira turma do Programa de Formação de Educadores. 

Entrega de certificados foi realizada no auditório da Unidade Poço

O
Senac, em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção de Alagoas (Seduc/AL), 

capacitou 39 professores da rede es-
tadual por meio do Programa de For-
mação de Educadores (PFE). As Escolas 
Estaduais Geraldo Melo, no Graciliano 
Ramos; Marcos Antônio, no Benedito 
Bentes; e Rodrigues de Melo, no Vergel; 
fizeram parte da primeira etapa do 
programa, e, em comemoração à con-
clusão do curso, os educadores partici-
pantes compareceram à solenidade de 
entrega dos certificados, realizada no 
auditório da Unidade Poço, no dia 1º de 
agosto.

“A parceria entre o Senac e a Se-
duc já vem desde o ano passado, quan-
do ofertamos os cursos de educação 
profissional aos alunos, e, esse ano, 
com o investimento que tem sido reali-
zado com professores. Acreditamos na 
expertise e na bagagem da instituição 
que a mais de 70 anos forma profissio-
nais para o mercado. E sabemos que, 
juntos, vamos acrescentar bastante na 
formação de nossos jovens”, discursou 
Luciana Ciríaco, gerente de Educação 
Profissional da Seduc.

Com o objetivo de fortalecer o 
ensino profissional nas escolas esta-
duais, o curso PFE contemplou assun-
tos relacionados a currículo, conceitos 
pedagógicos, práticas pedagógicas, 
planejamento pedagógico, ensino e 

aprendizagem. “É necessário instigar a 
criatividade para mostrar ao jovem es-
tudante as diversas oportunidades que 
o mundo do trabalho pode oferecer a 
eles, então tivemos o desafio de des-
pertar a inventividade e aplicá-la na 
metodologia usada em sala de aula”, 
explicou Ébene Nascimento, instruto-
ra responsável pela turma. 

Para a professora da Escola Esta-
dual Rodrigues de Melo e aluna do PFE, 
Aldenice Bernardes, “o dinamismo e a 
integração foram os destaques do cur-
so. Como nós já somos professores, co-
nhecíamos alguns conceitos passados 
em sala, porém, com essas aulas, des-
cobrimos uma nova abordagem e uma 
nova visão sobre os métodos de ensi-
no”. Rejane Neves, da Escola Estadual 
Geraldo Melo concorda com Aldenice e 

comenta: “há muito tempo fiz um cur-
so de informática no Senac e fiquei sur-
presa com a qualidade das aulas, então 
sei que a instituição é sinônimo de su-
cesso. Quando soube que voltaria a fa-
zer um curso no mesmo lugar já sabia 
que essa seria uma excelente oportu-
nidade para a minha vida profissional”.

Cícera Paiva, diretora de Educa-
ção Profissional do Senac Alagoas, 
também participou do evento, e falou 
sobre o papel do educador na socie-
dade. “A educação profissional trans-
forma vidas, e hoje, mais do que nunca, 
vocês estão se tornando agentes trans-
formadores na vida dos alunos que 
buscam ingressar no mercado de tra-
balho. Para o Senac, é uma honra con-
tribuir com essa formação”, concluiu 
Paiva.

Solenidade de entrega de certificados marca uma nova fase da educação profissional no estado

Ao todo, 39 professores da rede estadual participaram da 1ª etapa do programa
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Qualificação
Senac promove capacitação para colaboradores do Sistema FIEA e Casa Vieira. 

Cursos foram realizados por meio do programa In Company

V
ocês levam a marca da insti-
tuição para todo o Estado, a-
tendendo a diversos tipos de 

clientes, internos e externos. Por isso, 
destacamos a importância de padro-
nizar esse atendimento a fim de al-
cançar a excelência”, destacou a ins-
trutora Juciene dos Santos durante a 
abertura da palestra “Excelência no 
Atendimento”, realizada no dia 5 de 
agosto, em uma das salas da Casa da 
Indústria, para os motoristas que a-
tendem às casas da Federação das In-
dústrias do Estado de Alagoas (Fiea). O 
grupo, composto por 34 motoristas, 
foi dividido em duas turmas. 

De acordo com a Analista de RH 
do Sistema Fiea, Claudia Melo, a pa-
lestra faz parte do programa anual de 
treinamento dos colaboradores e par-
tiu de uma solicitação dos gestores a 
fim de que a instituição possa atender 
melhor às necessidades dos clientes. 
“Os motoristas atendem a públicos de 
todas as gerações e, por isso, precisa-
mos criar um padrão. Nosso objetivo, 
por meio desse treinamento é, tam-
bém, salientar a importância da cor-
dialidade, da gentileza e da proativi-
dade para o exercício das atividades”, 

explica Claudia.
Assim como no Sistema FIEA, a 

qualificação e a atualização dos cola-
boradores é um ponto importante nas 
empresas que buscam por melhores re-
sultados. A loja de departamentos Casa 
Vieira é uma dessas empresas que in-
vestem em capacitação profissional, e 11 
de seus funcionários participam, entre 
os dias 22 de julho e 7 de outubro, no 
Posto Avançado de Tecnologia, do curso 
Excel Básico e Intermediário.

Segundo Juliana Barros, dos Re-
cursos Humanos da Casa Vieira, cur-
sos profissionais são uma oportuni-
dade para quem participa e para a 
própria empresa. “Os colaboradores 
que estão participando do curso tra-
balham diariamente com o Excel, mas 
muitos ainda tinham certa dificuldade 
com a ferramenta. Com o treinamen-
to, esperamos sanar esses empecilhos 
e trazer resultados positivos para a 
empresa”, comentou Juliana.

Para Fábio Sousa, supervisor de 
compras e aluno da turma, “mesmo 
com o uso diário do Excel no trabalho, 
estamos redescobrindo algumas fun-
ções que, com certeza, serão úteis pa-
ra otimizar nosso tempo”. Daniele Fé-

lix, funcionária do marketing da Casa 
Vieira, concorda com Fábio, e afirma 
que “algumas dessas funções, inclusi-
ve, já colocamos em prática e tenho 
certeza que ainda aprenderemos 
muito mais”.

IN COMPANY
Construir o conhecimento den-

tro das organizações é o diferencial 
competitivo de muitas empresas que 
contratam o Senac a fim de garantir 
aos seus colaboradores a excelência 
na execução dos serviços oferecidos 
aos clientes.

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

Os cursos In Company do Senac podem ser realizados nas dependências do Senac ou na empresa solicitante

“
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Vivemos no século que surgem oportunidades 

advindas da globalização, que consolidam a revolu-

ção digital e a tecnologia da informação, ampliando 

as condições de acesso aos bens e serviços culturais 

por meio das tecnologias digitais, transformando e 

influenciando os processos criativos, estabelecendo 

novas ordens econômicas e culturais. Em uma mes-

ma sociedade ou localidade, reconhecemos a exis-

tência de várias especificidades, características e ca-

madas culturais, que questiona e coloca em xeque a 

ideia de homogeneidade cultural, confirmando, as-

sim, que cada sociedade é múltipla em si. É impor-

tante que não se predomine um único pensamento 

ao estabelecer o diálogo, a convivência pacífica e os 

resultados positivos dos segmentos e singularidades 

envolvidas. 

O reconhecimento da pluralidade cultural no 

Brasil é um aspecto que tem se legitimado cada vez 

mais, dando foco a segmentos sociais marginalizados 

e oprimidos ao longo dos anos superando diferentes 

estratégias de homogeneização cultural brasileira e 

o simples discurso de democracia racial. 

A conjuntura histórica apresentada pelo pes-

quisador Dirceu Lindoso mostra-nos que, em 1817, o 

reconhecimento da autonomia cultural da região do 

Estado de Alagoas é um dos motivos da sua eman-

cipação política e que, em 2017, completa 200 anos. 

No curso histórico da cultura de Alagoas persistiram 

tensões entre o popular e o erudito – a erudição an-

tepondo-se ao cenário de sobrevivência da cultural 

popular. Mas que já nos rendeu o título de Estado 

com maior variedade de manifestações populares, 

por volta de 25 diferentes tipos de folguedos, danças, 

cantos, oralidades e criações manuais. Advindos da 

colonização europeia, misturando-se à manifesta-

ções de origem africana e indígena, resultando em 

novas formas, cores e ritmos; construindo a nossa 

identidade. 

As motivações dos Mestres e brincantes da cul-

tura popular que nos deram esse título de diversi-

dades em folguedos resistem, mas nos trazem perdas 

de força ao longo dos anos. O paradoxo da preser-

vação encontra-se num processo iminente de ex-

tinção, tendo em vista as precárias condições em que 

a maioria dos Mestres e suas expressões se mantêm. 

O condicionamento ao espetacular ou transforma-

ção destas expressões em produtos, em alguns ca-

sos, torna as brincadeiras e costumes populares re-

féns de um mercado que se estabelece. 

No mês da cultura popular, para além dos fes-

tejos comemorativos, vale desmistificar conceitos 

que possam existir em relação a estes segmentos. É 

preciso conhecer de perto as obras, trocar experiên-

cias e vivenciar as manifestações desenvolvidas pe-

los participantes. Uma oportunidade de pesquisar e 

registrar nossos costumes e descobrir as motivações 

das expressões, num intercâmbio sociocultural. E 

compreender os saberes, fazeres e o reconhecimen-

to da diversidade cultural de um Estado de 200 anos.

Artigo

O momento da arte do povo

das Alagoas

Uma oportunidade de pesquisar e registrar nossos 

costumes e descobrir as motivações das expressões, 

num intercâmbio sociocultural. E compreender os sa-

beres, fazeres e o reconhecimento da diversidade cul-

tural de um Estado de 200 anos.

“

Coordenador Artístico-Cultural do Sesc Alagoas

Fabrício Barros





NOSSO COMPROMISSO

VAI MUITO ALÉM DA REPRESENTAÇÃO

COM O CONVÊNIO COM A UNIMED

O SIRECOM TEM O PLANO CERTO PARA VOCÊ

Atendimento ambulatorial, atendimento de

urgência e emergência, internamento

hospitalar (com obstetrícia) e muito mais

SUA CONTRIBUIÇÃO VALE DESCONTO

NA COMPRA DE SEU CARRO NOVO

Nossos associados têm vantagens

exclusivas nas concessionárias

da Chevrolet em Alagoas

CONOSCO VOCÊ TEM CONDIÇÕES ESPECIAIS

PARA INVESTIR NA SUA FORMAÇÃO

Associe-se e garanta descontos

nos cursos de graduação e pós-graduação

da FAT, da FAN e da Estácio de Sá/FAL
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