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s desafios são muitos para os em-

O presários. Alguns certamente se 

perguntaram se havia motivos 

para comemorar o Dia 16 de julho, Dia do 

Comerciante. Tenho plena convicção do 

momento atual. Acompanho depoimentos 

de empresários, números desanimadores 

referentes ao desemprego, redução das 

vendas, endividamento, queda da confiança 

do empresário, entre outros dados que a-

cendem a luz vermelha. 

O Governo Federal, a fim de cumprir a 

meta fiscal, ainda aumentou o PIS/Cofins 

sobre diesel, gasolina e o etanol. Evidente 

que esse aumento vai chegar as nossas em-

presas. Trata-se do efeito dominó. Temos 

nos desdobrados no sentido de avançar, 

mas se faz necessária a sensibilidade e o 

reconhecimento do Governo com a força 

produtiva do País. 

São 210 mil alagoanos desemprega-

dos. No início da crise, a taxa de desempre-

go, em Alagoas, correspondia a 13,5%. No 

primeiro semestre deste ano, a taxa de de-

semprego no Estado saltou para 17,5%. E, 

infelizmente, a referida taxa, em Alagoas, 

está superior a média do Brasil que corres-

ponde a 13,3%.

Mesmo diante das adversidades, vale e 

muito sermos lembrados nessa data. Em 

Alagoas, representamos mais de 130 mil 

empresas consolidadas, R$ 1,5 bilhão em 

receita de ICMS, 220 mil empregos formais, 

pelo menos 700 mil famílias beneficiadas 

com os empregos gerados. É a força de uma 

categoria que representa 72% do PIB ala-

goano.

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Dia do Empresário

Enquanto isso, nos registros do Sis-

tema Fecomércio/Sesc/Senac, ano base 

2016, foram mais de 50 pesquisas com a-

nálise do cenário econômico do Estado, 

300 mil atendimentos na promoção do a-

cesso à cultura, 850 mil atendimentos no 

Programa de Saúde do Sesc, 14 mil matrí-

culas em cursos do Senac, 5 mil atendi-

mentos gratuitos de beleza e saúde a co-

munidades carentes.

Aos empresários, os nossos parabéns 

por transformar desafios em conquistas 

para todos.
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Entrevista

B
acharel em Direito, José Carlos 
Medeiros se dedica ao ramo de 
farmácia por afinidade e tradi-

ção familiar. Ingressou na atividade sin-
dical por dedicação à luta da classe. José 
Carlos está à frente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Produtos Farma-
cêuticos do Estado de Alagoas (Sinco-
farma AL), setor que possui em torno de 
1.600 farmácias e drogarias, como pre-
sidente da Junta Governativa Provisória. 
Cerca de 250 farmácias precisam de al-
guma forma de regularização. As redes 
já somam mais ou menos 120 lojas es-
tabelecidas em Alagoas. Além das far-
mácias de manipulação aproximada-
mente 40 lojas. Mesmo sendo uma Junta 
Governativa Provisória o andamento do 
Sindicato não foi alterado. Os projetos, a 
assistência aos associados e as ativida-
des em geral seguem o curso normal em 
todas as áreas: financeira, administrati-
va, produtos e serviços e quadro asso-
ciativista. Acompanhe o comportamen-
to do setor no Estado e as colocações da 
entidade.

Folha Fecomércio - Quais os serviços 
que o Sincofarma oferece aos seus asso-
ciados?

José Carlos Medeiros – Existe uma 
preocupação da diretoria em atender 
as demandas dos nossos associados 
da melhor forma. Por isso, disponibili-
zamos assessorias contábil e jurídica, 
convênios com as Faculdades Maurí-
cio de Nassau e Pitágoras para a for-
mação de novos profissionais farma-
cêuticos. Além disso, viabilizamos o 
recolhimento de resíduos cortantes e 
vencidos por meio da empresa SER-
QUIP. Temos ainda convênios com 
empresa de dedetização, Centro de 
Treinamento Profissionalizante para 
atendentes de balcão de farmácias e 
drogarias e com a empresa Escol Sis-
tema disponibilizamos o software de-
senvolvido para contas a pagar e rece-
ber, controle de estoquem entre ou-
tros. Somos ainda associados à 
ABCfarma na atuação em defesa dos 
interesses dos nossos representados 
em esfera federal.

Folha Fecomércio - Como funciona a 
assistência jurídica e contábil prestada 
pelo Sincofarma?

José Carlos Medeiros – O convênio 
funciona com uma unidade do escritó-
rio Ação Contábil dentro da sede do sin-
dicato, onde o pessoal é especializado 
no segmento do varejo farmacêutico. 
Uma das primeiras medidas ao firmar o 
convênio é uma auditoria, pois muitos 
empresários sentem dificuldade de ad-
quirir até uma simples Certidão Nega-
tiva de Débitos. O parecer jurídico é im-
prescindível, principalmente, ao consi-
derar que o segmento farmacêutico é 
um dos mais regulados. Quando o asso-
ciado necessita de assistência jurídica, é 
encaminhado ao escritório Francisco 
Rego Sociedade de Advogados. Desta-
camos a importância desse serviço por 
entender que a insegurança jurídica po-
de acarretar em prejuízos na vida em-
presarial.

Folha Fecomércio - Nos últimos anos, 
Alagoas sofreu uma “invasão” das gran-

des redes do segmento. Como isso re-
percutiu para o micro e pequeno em-
presário de farmácias?

José Carlos Medeiros - O surgimento 
de grandes redes corporativas tem mu-
dado o cenário do varejo farmacêutico 
em todo território nacional. No Nordes-
te, onde tradicionalmente só existiam 
pequenas redes de farmácias familiares, 
o impacto foi forte. Em Alagoas, em es-
pecial Maceió, os empresários tiveram a 
necessidade de uma ampla reforma no 
sentido de como se apresentar para este 
novo cenário. Com funcionários mais 
treinados, lojas mais iluminadas e orga-
nizadas, aumento do mix de ofertas de 
produtos na busca da fidelização de seu 
cliente. E nesse aspecto o Sincofarma 
intervém como orientador para essas 
ações.

Folha Fecomércio - Do ponto de vista 
tributário, quais são os gargalos enfren-
tados pelos empresários do segmento?

José Carlos Medeiros - O segmento 
farmacêutico não foge a regra dos de-

Desafios e avanços
O Sincofarma mostra como tem administrado situações decorrentes da rotina 

empresarial e assegurado retorno ao seu associado 

Sincofarma oferece produtos e serviços a fim de facilitar a rotina empresarial



Entrevista

mais segmentos da nossa economia, 
com a excessiva carga tributária que li-
mita principalmente do pequeno e mé-
dio empresário a prospecção de cres-
cimento diante de um mercado compe-
titivo, haja vista, que em Alagoas o ICMS 
é um dos mais elevados do País.

Folha Fecomércio - Qual é o foco do 
Sincofarma em relação ao seu asso-
ciado?

José Carlos Medeiros - O desafio é 
mostrar para os empresários do varejo 
farmacêutico que o Sincofarma é o por-
ta voz do segmento nas esferas munici-
pal, estadual e federal, a exemplo da Vi-
gilância Sanitária, Sefaz e Anvisa e o 
Conselho Federal de Farmácia, respec-
tivamente. Esses órgãos das esferas ad-
ministrativas governamentais estão 
sempre nos impondo situações de regu-
lamentações que impactam diretamen-
te na rotina dos nossos negócios. É aí 
que entra a importância de um sindicato 
forte e bem representado, pois sabemos 
o quanto é difícil, de forma individual, o 
pequeno e o médio empresário ter de 
lidar com as exigências legais.

Folha Fecomércio - Existe a obrigato-
riedade de cada farmácia ter um farma-
cêutico. No início era um problema por-
que não havia profissionais suficientes 
para atender a demanda. Qual é o ce-
nário hoje?

José Carlos Medeiros - A Lei 5991/73 
estabelece a obrigatoriedade de um far-
macêutico técnico responsável em cada 
estabelecimento (farmácia e drogarias). 
Durante anos, Alagoas teve um número 
muito reduzido de profissionais farma-
cêuticos por razão de não haver curso 
de formação superior na área. Na última 
década, deu-se início à formação de 
profissionais farmacêuticos devido à 
abertura de cursos na área de farmácia. 
Mas, ainda é insuficiente o número de 
profissionais registrados no Estado a 
fim de atender a legislação vigente.

Folha Fecomércio - O que o Sincofar-

ma fez para atender essa exigência?

José Carlos Medeiros - O Sincofarma 
vem travando uma batalha juntamente 
com outras entidades, a exemplo da 
ABCFarma a nível federal, no sentido de 
criar normativas que possam diferen-
ciar e privilegiar as micros e pequenas 
empresas da desobrigação diante da Lei 
13.021/14 que estabelece na prática a 
contratação de mais de um profissional 
farmacêutico. As pequenas farmácias 
não têm suporte financeiro para aten-
der a essa exigência. Em outra via, esta-
mos firmando convênios com as facul-
dades Cesmac, Maurício de Nassau e Pi-
tágoras. E, em breve, também no inte-
rior de Alagoas, a exemplo de Arapiraca. 
O convênio consiste basicamente em 
oferecer descontos que vão de 20% a 
30% nas mensalidades.

Folha Fecomércio - O Brasil vivencia, 
para muitos especialistas, a maior crise 
política e econômica já vista no País. Es-
se tsunami atingiu o segmento farma-
cêutico? De que forma?

José Carlos Medeiros - A atual crise 
econômica e política certamente é uma 
das mais graves da nossa história recen-
te. Com isso, as grandes redes corpo-
rativas saíram de seu conforto antes vi-
vido para buscar novos mercados, a 
exemplo do Nordeste. As pequenas far-
mácias sofrem diante da crise financei-
ra, principalmente, a de menor poder 
aquisitivo e pela divisão desse mercado 
com as grandes redes.

Folha Fecomércio - Quanto à gestão do 
Sincofarma, quais foram os grandes 
avanços da gestão?

José Carlos Medeiros - Os avanços vêm 
sendo conquistado ao longo do tempo 
por toda uma diretoria que se dedicou 
integralmente em fortalecer o varejo 
farmacêutico do nosso Estado. Fico gra-
tificado por também dar minha contri-
buição.

Folha Fecomércio - Como é a relação 
do Sincofarma com as Casas (Feco-

mércio, Sesc e Senac)?

José Carlos Medeiros - A Fecomércio é 
a nossa instância superior aqui no Es-
tado, onde não tem medido esforços no 
sentido de colaborar com a nossa enti-
dade nos disponibilizando ferramentas 
de gestão, capacitação e desenvolvi-
mento sindical patronal. Por meio de 
seus braços operacionais. O Sesc ofere-
ce saúde, lazer, cultura para os nossos 
colaboradores. O Senac fornece a qua-
lificação profissional, formando e reci-
clando novos balcofarmacistas para 
atendermos a este consumidor. Profis-
sionais formados, treinados e qualifica-
dos com a marca Senac são profissionais 
diferenciados diante dos olhos dos em-
presários na hora da seleção e garantia 
de qualidade para o profissional contra-
tado.

Presidente da Junta Governativa Provisória do Sincofarma AL

José Carlos Medeiros



P
or considerar um serviço es-
sencial para a sociedade e evi-
tar prejuízos, os empresários 

do segmento supermercadista de Ala-
goas estão se organizando no sentido 
de propor uma convenção coletiva es-
pecífica para os supermercados. Isso 
porque os empresários defendem a 
necessidade do funcionamento dos 
estabelecimentos durante todo o ano, 
inclusive nos dias 1º de janeiro, 1º de 
maio, Dia do Comerciário (em junho) e 
25 de dezembro. O setor propõe as 
folgas para os funcionários dos esta-
belecimentos de modo a não gerar 
prejuízos trabalhistas e o pagamento 
do dia trabalhado. 

Para o presidente da Associação 
dos Supermercados de Alagoas (ASA), 
Raimundo Barreto, uma prova da im-
portância da abertura dos supermer-
cados em feriados se traduz na pro-
cura do consumidor. Para o setor, a 
abertura também é importante, pois o 
segmento trabalha com produtos pe-
recíveis e deixar de vender significa 
amargar prejuízos com a perda de vá-
rios itens. A ASA defende que a con-
venção coletiva dos supermercados 

fique independente dos segmentos de 
vestuários, calçados, perfumaria, en-
tre outros.

A Fecomércio está sensível à rei-
vindicação da ASA, inclusive destaca a 
importância do setor no que se refere 
aos empregos gerados no Estado. De 
acordo com o presidente da Federa-

ção, Wilton Malta, somente nos 12 fe-
riados de 2017, a perda para o comér-
cio em geral, no Estado, corresponde 
a R$ 613 milhões, sendo R$ 252 mi-
lhões do setor de supermercados. Ele 
ressalta que o excessivo número de 
feriados é nocivo para o setor produ-
tivo.
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Convenção coletiva
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Supermercados querem o direito de funcionar o ano inteiro. Mesmo com a 

abertura, o setor garante manter folga e pagamento do dia trabalhado

Governo Estadual republi-

O cou o Decreto nº 52.677, de 
20 de março de 2017 (repu-

blicação em 02/06/2017) regulamen-
tando as disposições do Fundo Esta-
dual de Equilíbrio Fiscal no Estado de 
Alagoas (FEFAL) e trazendo efetivo 
benefício aos empresários alagoanos 
que já gozam de incentivos fiscais 
e/ou regime especiais. A iniciativa se 
deu após tratativas com o setor em-
presarial, incluindo a Fecomércio AL e 
o Sincadeal.  

Por meio da republicação, ficou 
definido que o valor a ser depositado 
no FEFAL deve ser calculado median-

te a aplicação do percentual de 10% 
sobre o valor: no caso da Lei Estadual 
nº 5.671/95 (incentivos recorrentes 
do PRODESIN): de 10% do utilizado 
como crédito presumido; no caso do 
Decreto Estadual nº 38.631/00 (in-
centivos decorrentes da distribuição 
centralizada de produtos: de 10% da 
diferença entre o valor do crédito pre-
sumido utilizado e o valor dos créditos 
fiscais renunciados). No caso da Lei 
Estadual nº 6.445/03 (benefício fiscal 
para estabelecimentos industriais fa-
bricantes de açúcar de cana e álcool): 
de 10% da diferença entre o valor do 
crédito presumido utilizado e o valor 

dos créditos fiscais renunciados.
Segundo a assessora técnica da 

Fecomércio, Izabel Vasconcelos, isso 
significa dizer que o valor efetivo co-
brado a título do FEFAL foi reduzido 
em 90% sobre a anterior base de cál-
culo veiculada. “A base de cálculo para 
depósito no FEFAL é de 10% sobre os 
incentivos fiscais prescritos acima. 
Sobre essa base de cálculo a pessoa 
jurídica deverá aplicar a alíquota de 
10%, resultando no valor da guia que é 
devida no FEFAL”, explicou. A Feco-
mércio AL está à disposição de seus 
filiados para quaisquer esclarecimen-
tos que se fizerem necessários. 

Decreto estadual regulamenta disposições do FEFAL. A mudança, em vigor 

desde o dia 1ª de julho, beneficia os empresários alagoanos 

A ASA explica que quatro dias de fechamento acarreta prejuízos para o setor



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

TREINAMENTO - O desenvolvimento 
dos seis eixos de atuação sindical e a 
importância da negociação coletiva foi 
tema do treinamento promovido pela 
Fecomércio, por meio do Sistema de 
Excelência em Gestão Sindical (Segs), 
no dia 6 de julho. Os advogados da Di-
visão Sindical da CNC, Alain MacGregor 
e Roberto Lopes. Na oportunidade as 
entidades aprofundaram o conheci-
mento nos eixos sindicais (relações sin-
dicais, atuação legislativa, representa-
ção, comunicação, atuação gerencial e 
produtos e serviços) visando utilizá-los 
com foco nos resultados.

SUPERMERCADO – A proposta de uma 
convenção coletiva específica para os 
supermercados a fim de que possam 
funcionar durante todo o ano, inclusive 
nos dias 1º de janeiro, 1º de maio, Dia do 
Comerciário (em junho) e 25 de dezem-
bro se justifica também quando é consi-
derado que um dia fechado nos super-
mercados de Alagoas equivale a uma 
perda de R$ 21 milhões. Os quatro dias 
em questão resultam em uma perda de 
R$ 84 milhões. Em Alagoas, existe um 
total de 12.823 entre minimercados, ar-
mazéns, mercearias e supermercados.

AGRADECIMENTO – A Fecomércio ofe-
receu um almoço de agradecimento ao 
senador Benedito de Lira que votou fa-
vorável à reforma trabalhista. Lide-
ranças sindicais patronais e empresá-
rios prestigiaram o senador.
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O
projeto de lei nº 6.996, sobre a 
obrigatoriedade de contrata-
ção de bombeiros civis, foi ve-

tado pelo prefeito de Maceió, Rui Pal-
meira. A decisão foi publicada no Diário 
Oficial do dia 18 de julho. Conforme o 
parecer da Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio, o projeto de lei possui “exis-
tência de agravante inconstitucionali-
dade e insustentabilidade”. 

Entre as razões do veto está o fato 
de que a obrigatoriedade do município 
em contratar bombeiro civil para atuar 
nos locais públicos modificaria a or-
ganização administrativa municipal e 
demandaria a criação de cargos, fun-
ções ou empregos públicos, ou contra-
tação de empresas ou bombeiros civis 
terceirizados, matérias que são de ini-
ciativa privativa do prefeito. Nas alega-
ções constam ainda que a aplicação do 
projeto de lei criaria despesas para o 
poder público municipal, pois exigiria 
aporte de recursos do tesouro munici-
pal para a criação de cargos. 

O PL preocupou a Fecomércio 

que se posicionou imediatamente con-
trária à aprovação, ao prever o impacto 
que o referido projeto poderia resultar 
aos empresários maceioenses. O pre-
sidente da Federação, Wilton Malta, foi 
à imprensa e também se reuniu com o 
prefeito, no dia 10 de julho, a fim de ex-
plicar os transtornos que essa sanção 
poderia acarretar aos empresários e à 
população em geral, pois, provavel-
mente, iria aumentar o desemprego e 
os custos seriam repassados ao consu-
midor com a contratação de bombeiros 
civis.

Malta reforçou para Rui que o 
projeto de lei seria inviável nesse e em 
qualquer momento, pois demandaria a 
contratação de dois ou três profissio-
nais. Por mês, seria um custo, em média 
de R$ 5.800, sem contar com os impos-
tos de INSS, FGTS, entre outros. “O im-
pacto seria negativo não apenas para o 
setor produtivo, mas para o município 
como deixa claro o parecer da Procu-
radoria Geral. É preciso considerar os 
impactos antes da aprovação dos pro-

Bombeiros civis
Prefeito veta obrigatoriedade de contratação. Fecomércio 

classifica como prudente o parecer da PGM

Para Malta, a inviabilidade do projeto seria em qualquer cenário econômico
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A
importância do comércio para 
a economia alagoana será te-
ma da audiência pública que 

acontecerá na Assembleia Legislativa 
de Alagoas (ALE), no dia 14 de agosto, 
às 14h30. A iniciativa é fruto do traba-
lho da Frente Parlamentar em Defesa 
do Comércio a partir de uma proposta 
da Fecomércio AL.

É um momento oportuno para a 
participação dos empresários e das 
entidades de classe para que o legisla-
tivo possa conhecer mais sobre a ati-
vidade e as dificuldades do setor. 

Durante a audiência, haverá uma 
apresentação da Fecomércio com nú-
meros do setor, a relevância do co-
mércio para a economia e a entrega da 
agenda da entidade com o legislativo. 
Temas como a revisão da relação de 
produtos sujeitos ao Fundo Estadual 
de Combate a Erradicação da Pobreza 
(Fecoep), regulamentação do Fundo 
de Equilíbrio Fiscal do Estado de Ala-
goas (Fefal) e estímulos à formaliza-
ção de novos empregos farão parte da 
pauta.

A Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa (ALE) aprovou, no dia 28 de 
março deste ano, a criação da Frente 

Parlamentar em Defesa do Comércio. A 
iniciativa é no intuito de assegurar que 
os empresários alagoanos tenham um 
canal de articulação no legislativo para 
defender seus interesses. Além de uma 
melhor abertura com os poderes cons-
tituídos para apresentarem reivindica-

ções e sugestões do setor.
O presidente da entidade, Wil-

ton Malta, acredita que ao aproximar 
as demandas do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo e a ALE, represen-
ta um passo significativo para o de-
senvolvimento do Estado. 

Assembleia Legislativa
O comércio será tema de audiência pública no dia 14. O empresário está 

convidado a participar desse momento a fim de defender seus interesses

Medida Provisória nº 783, do 

A Governo Federal, institui o Pro-
grama Especial de Regulariza-

ção Tributária (PERT) que abrange os 
débitos de natureza tributária e não tri-
butária vencidos até 30 de abril deste 
ano, inclusive os débitos que foram ob-
jeto de parcelamentos anteriores res-
cindidos ou ativos, em discussão admi-
nistrativa ou judicial, ou provenientes de 
lançamento de ofício efetuados após a 
publicação da MP. O prazo de adesão é 
até 31 de agosto, com condições espe-
ciais de parcelamento. A Fecomércio 
alerta os empresários sobre os prazos 

no intuito de aproveitarem as condições 
de pagamento e sanarem as pendências.  

A assessora técnica da Feco-
mércio, Izabel Vasconcelos, cita como 
exemplos de débitos passíveis de par-
celamento o IRPJ, a CSLL, o PIS, a CO-
FINS, o IPI e a CPRB, além de multas 
por atraso na entrega de obrigações 
acessórias. “Os débitos inscritos em 
dívida ativa também poderão ser par-
celados. Em contrapartida, os débitos 
relativos ao Simples Nacional não es-
tão contemplados nesse parcela-
mento especial, o que exclui as micro 
e pequenas empresas”, complementa.

O valor mínimo de cada presta-
ção mensal das modalidades de parce-
lamento é de R$ 200,00, quando o de-
vedor for pessoa física e R$ 1.000,00, 
quando o devedor for pessoa jurídica.

A empresa que possuir débitos 
está impedida de emitir a certidão ne-
gativa de tributos, não poderá parti-
cipar de licitações, bem como poderá 
ter problemas na obtenção de em-
préstimos e financiamentos juntos a 
instituições financeiras. A adesão ao 
PERT ocorrerá por meio de reque-
rimento acessando o portal da RFB 
(www.receita.fazenda.gov.br).

Empresários devem ficar atentos aos prazos para regularização tributária. A 

adesão ocorrerá por meio de requerimento até o dia 31 de agosto

Na oportunidade, serão discutidos temas de interesse do setor



O
mês de julho registra um dos 
invernos mais rigorosos dos 
últimos anos. Durante o mês, 

a média se manteve abaixo dos 25°C. 
Com o objetivo de ajudar as comunida-
des carentes do município, o Sindicato 
do Comércio Varejista de Palmeira dos 
Índios (Sindilojas Palmeira) lançou, no 
dia 3, a Campanha do Agasalho e do Co-
bertor. A ação, realizada em parceria 
com o Rotary Club Palmeira dos Índios, 
tem apoio do Sesc e do Senac e será en-
cerrada no dia 31 deste mês.

As doações da quarta edição da 
campanha estão sendo entregues nos 
seguintes postos de coleta: Lojas Albu-
querque Center, Baby & Kids, Comer-
cial Gil, Crissil Fardamentos, Ideal Cal-
çados, Isa Bijuterias, Mazola Bebidas, 
Mundo dos Sonhos, Net Sat, Óticas Vi-
são, Recarga Expressa, Rotary Club, 
Sergal Serralharia, Seu Supermercado, 
So Esporte, Vip Saúde, Academia Mun-
do Fitness, Torres Fotografia e na sede 
do sindicato. Podem ser doadas roupas, 
calçados, cobertores e outros itens.

A comunidade Padre Ludugero, a 
Fundação de Amparo ao Menor (Fun-
danor) e a Comunidade Divina Miseri-
córdia foram as instituições escolhidas 
para receberem as doações que serão 
repassadas em agosto. Até o dia 20, 
mais de 100 doações foram entregues 
somente na sede do Sindilojas.

A comunidade Padre Ludugero 
está localizada no bairro Xucurus, em 
um loteamento de difícil acesso. No in-
verno, a região alaga, devido às chuvas. 
A Fundanor é uma associação que de-

senvolve programas sociais voltados 
para crianças e adolescentes há 36 
anos. Além disso, a instituição fornece 
cursos e atendimentos de saúde. Já a 
fazenda de acolhimento Divina Miseri-
córdia, acolhe dependentes químicos, 
oferecendo o processo de reabilitação 
por meio de grupos terapêuticos, estu-
dos bíblicos e cursos profissionalizan-
tes. A instituição filantrópica faz parte 
do projeto Acolhe Alagoas.

Para o presidente do Sindilojas 

Palmeira, Gilton Lima, a campanha, que 
está na quarta edição, teve a adesão da 
população. “A cada ano, mais parceiros 
participam e os postos de coleta são 
aumentados. As pessoas aprovam a 
iniciativa e se mostram presentes por 
meio das doações”, comentou. O Sin-
dilojas também tem cumpre um papel 
social. “Estamos usando a força da en-
tidade para ajudar os mais necessita-
dos que sofrem muito com o inverno 
rigoroso”, afirmou.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

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

NOTAS DE RODAPÉ
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CONVÊNIO - Contribuindo na capaci-
tação dos empresários e colaboradores, 
o Sindilojas Arapiraca assinou um con-
vênio com a Unicesumar, unidade de 
ensino a distancia e presencial, com polo 
no município. Os associados do Sindilo-
jas recebem descontos de até 40%. A 
instituição oferece cursos na modalida-
de de extensão, graduação e pós-gra-
duação.

COMEMORAÇÃO - O Dia do Empre-
sário do Comércio foi comemorado em 
evento realizado pelo Sindilojas Penedo 
em parceria com o Sesc e o Senac, no dia 
20. Na ação, o jornalista e professor, Fá-
bio Lopes, ministrou a palestra “Motiva-
ção Empresarial” e abordou os desafios 
de empreender. Na oportunidade, os 
profissionais do Senac disponibilizaram 
serviços de beleza.

REAJUSTE - O Sincofarma e o Sindfal 
definiram o reajuste salarial para o 
setor farmacêutico, após uma série 
de reuniões. Os sindicatos chegaram 
ao acordo de 4%, tendo como condi-
ção a obrigatoriedade de manter as 
cláusulas sociais inalteradas em re-
lação à Convenção Coletiva anterior. 
O reajuste entra em vigência na Con-
venção 2017/2018.

Campanha do Agasalho e do Cobertor atende comunidades carentes do 

município. A iniciativa é do Sindilojas Palmeira, em parceria com o Rotary

A Campanha se encerra no dia 31 de julho e conta com dezenove postos de coleta
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Panorama

“Não tira direitos dos trabalhadores, mas 

elimina artigos da Consolidação das Leis do 

Trabalho que emperravam o crescimento do 

mercado de trabalho. É o grande evento a ser 

celebrado pelo Brasil neste ano”

NOTAS DE INTERESSE

BOLETOS – A nova plataforma que 
permite o pagamento de boletos 
vencidos em qualquer agência ban-
cária, caixa eletrônica ou via internet 
banking começou a valer no dia 10 de 
julho. Neste primeiro momento, a 
medida vale apenas para valores a 
partir de R$ 50 mil. Já a partir de 11 de 
setembro, poderão ser pagos valores 
iguais ou acima de R$ 2 mil. Para 
boletos iguais ou acima de R$ 500, 9 
de outubro. No caso dos débitos i-
guais ou acima de R$ 200, 13 de 
novembro. Para concluir a implan-
tação, a partir de 11 de dezembro 
deste ano, qualquer valor poderá ser 
pago.

TURISMO - Em 2016, Alagoas rece-
beu 72,6 mil visitantes internacio-
nais, 22,2 mil a mais do que em 2015, 
segundo pesquisa do Ministério do 
Turismo. A entrada de turistas inter-
nacionais em Alagoas cresceu 40%, 
em 2016, enquanto a expansão no 
resto do país foi em média de 5%, o 
que confirma o aquecimento da ati-
vidade turística no Estado. Para ga-
rantir estrutura para uma demanda 
crescente de turistas, a oferta de 
meios de hospedagem também vem 
crescendo no Estado. Maceió, por e-
xemplo, houve um aumento na ofer-
ta de 85%, entre 2011 e 2016, segundo 
censo divulgado no dia 19/07.

SERVIÇO – Segunda cidade com 
maior densidade empresarial no Es-
tado, Arapiraca passou a contar no-
vamente com o funcionamento re-
gular do serviço Juceal Express. A 
unidade opera, desde julho, como lo-
cal para entrada de processos de a-
bertura, alteração de baixa empre-
sarial, além de servir como ponto de 
informações sobre o Portal Facilita 
Alagoas. Em Arapiraca, existem 
13.610 empresas com registro ativo 
no banco de dados da Junta Comer-
cial do Estado de Alagoas (Juceal) e a 
unidade descentralizada do órgão é 
responsável pela protocolização, em 
média, de 278 processos por mês.

Aspas“

Laércio Oliveira, vice-presidente da Confederação Nacio-

nal do Comércio e deputado federal, na reunião da Câmara 

Brasileira de Serviços (CBS), em Brasília.

“Não é justo que AL tenha uma receita 
pública inferior à nacional. Essa proposta 
vem para que o governante tenha condi-
ções de atender aos anseios da população”

George Santoro, secretário de Estado 
da Fazenda de Alagoas, durante debate 
sobre reforma tributária, na FIEA, da 
Agência Alagoas.

“Trabalhamos com produtos perecíveis e 
deixar de vender significa amargar pre-
juízos. Nossa proposta é que todo mun-
do folgue, trabalhe e ninguém perca”

Raimundo Barreto, presidente da ASA, 
ao defender a necessidade de uma con-
venção coletiva específica para o setor 
de supermercados.

“É preciso aprovar e implementar as 
reformas Tributária e da Previdência 
para que o Brasil retome o seu caminho 
de prosperidade”

Aldo Gonçalves, presidente do Sin-
dilojas Rio, durante comemoração 
do Dia do Comerciante, no auditório 
da CNC.
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Panorama

 Legislativo

REFORMA TRABALHISTA

O ministro do Trabalho, Ronaldo No-
gueira, disse que a aprovação da refor-
ma trabalhista vai gerar dois milhões de 
postos formais de trabalho em até dois 
anos. Sancionada na semana primeira 
quinzena de julho, a nova lei trabalhista 
começará a vigorar em novembro. Se-
gundo ele, a expectativa de geração des-
sas novas vagas formais se concentra 
nas novas modalidades de emprego a-
bertas com a reforma trabalhista: 
jornadas parcial, intermitente e por 
produtividade. Com a reforma traba-
lhista, a negociação entre empresas e 
trabalhadores prevalecerá sobre a lei 
em pontos como parcelamento das fé-
rias, flexibilização da jornada, participa-
ção nos lucros e resultados, intervalo de 
almoço, plano de cargos e salários e 
banco de horas. A reforma trabalhista 
também tornou opcional a contribuição 
sindical. Isso significa que os trabalha-
dores e as empresas não são mais obri-
gados a dar um dia de trabalho por ano 
para o sindicato que representa sua ca-
tegoria. Até então, o pagamento era o-
brigatório para todos os trabalhadores 
formais e vinha descontado na folha de 
pagamento. Outros pontos, como 
FGTS, salário mínimo, 13º salário, segu-
ro-desemprego, benefícios previden-
ciários, licença-maternidade, porém, 
não poderão ser negociados.

Fonte: O Globo

CONTRIBUIÇÃO

Uma das 19 Medidas Provisórias (MP) 
que está para ser analisada pela Câ-
mara dos Deputados e pelo Senado 
Federal é a 774/2017, que prevê a re-
tomada da contribuição previden-
ciária patronal de 20% sobre a folha 
de pagamentos para todos os se-
tores da economia. A mudança pode 
passar a valer a partir de 2018. A MP 
aguarda votação pela Câmara.

Fonte: Agência Senado

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

11,8%

Jul/2016

Jul/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

4,83%

Jul/2016

Jul/2017

88,1 pontos

98,5 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

17,72%

Jun/2016

Jun/2017

84,3 pontos

80,2 pontos

59,8%

70,4%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Percentual da taxa de desemprego, registrada no 
estado de Alagoas, no segundo trimestre deste a-
no.

17,5%

Taxa de desemprego, registrada no Brasil, no se-
gundo trimestre de 2017.

13,3%

-0,53% Produto Interno Bruto em maio, segundo o IBC-Br

-0,23% IPCA registrado em junho

0,0% Pesquisa Mensal do Comércio em Alagoas (maio)

+0,4% Pesquisa Mensal de Serviços em Alagoas (maio)

MAIS NÚMEROS
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A
s chuvas no estado de Alagoas sur-
preenderam moradores e órgãos 
públicos. O Ministério da Integra-

ção Nacional reconheceu a situação de 
emergência em vários municípios. Nos pri-
meiros nove dias do mês de maio, choveu 
o equivalente a um quarto do que era es-
perado para o ano inteiro, causando en-
chentes e deslizamentos, deixando cerca 
de 1.688 famílias desabrigadas e desaloja-
das, e em 16 municípios afetados pelas en-
chentes.

Em todo o país, o Sesc Solidário está 
mobilizado em ajudar aos desabrigados. O 
Sesc Alagoas iniciou a campanha já no ini-
cio de maio, sensibilizando comunidades, 
arrecadando alimentos, agasalhos, água, 
colchões, recebendo doações. Para fortale-
cer ainda mais sua atuação, realizou parce-
rias com a Associação dos Municípios Ala-
goanos – AMA e as empresas Sanduba do 
Careca e Mondellez, fazendo a diferença 
para as vítimas e contribuindo diretamente 
com o Estado de Alagoas.

Os repasses das doações do Sesc 
Solidário em Alagoas estão acontecendo 
por meio do Programa Mesa Brasil Sesc, 
que faz a distribuição para os locais atin-
gidos. Até o momento a ação do Sesc na 
cidade de Maceió colaborou com: Defesa 
Civil, Cruz Vermelha, Grotas do Cigano e 
demais bairros. No interior do estado, os 
municípios de Marechal Deodoro, Pilar, 
Atalaia e Jacuípe também foram benefi-
ciados com as ações do programa.

As chuvas não cessam e nem a mo-
bilização do Sesc em sensibilizar as pes-
soas para o espírito solidário. Com isto, 
disponibiliza os pontos de coletas, em Ma-
ceió, nas Unidades Sesc Jaraguá, Centro, 
Poço, Guaxuma e no Maceió Shopping 
para que o público possa colaborar.

Para a equipe envolvida no Sesc So-
lidário, a ação busca minimizar os impac-
tos sofridos com a calamidade. A eficácia 
da ação está ligada diretamente nas doa-
ções, sendo imprescindível a participa-
ção da população. A campanha foi insti-
tuída em 2008, quando o Sesc se sensi-
bilizou com a realidade causada pelas 
chuvas em alguns estados do país, e des-
de então passou a arrecadar donativos 
para situações emergenciais.

Compromisso
Sesc Solidário apoia o Estado de Alagoas com as emergências causadas pelo 

grande volume de chuvas

Centro Espírita Nosso Lar, Vergel do Lago – Maceió-AL

Sociedade Cruz Vermelha Brasileira, Maceió-AL

Centro de Informação Santa Rosa de Lima, Marechal Deodoro – AL
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A
lagoas apresenta um desempe-
nho expressivo nos últimos anos 
com novas produções audiovi-

suais. Para a programação da Mostra Sesc 
de Cinema na etapa regional, foram se-
lecionados 12 filmes alagoanos, exibidos 
nos dias 21 e 22/06, no Teatro Jofre Soa-
res – Sesc Centro.

A Mostra é um projeto da Rede 
Sesc, que acontece em duas etapas: a 
estadual e a nacional, projetando filmes 
e diretores nos espaços do Sesc, ampli-
ando a visibilidade das produções.

Dentre os filmes alagoanos selecio-
nados, cinco receberam licenciamento 
para dois anos de exibição na Rede Sesc 
de Cinema: os curtas “Cidade Liquida', de 
Laís Araújo; “Dialetos”, de Weber Salles 
Bagetti; “INCORRVPTVS”, de Andrey Me-
lo; “Wonderfull – meu eu em mim”, de Dá-
rio Jr; e o longa-metragem “Vida de Cam-
ping – 3000km Esquentando a Cabeça”, 
de Henrique Cardeal.

No evento estavam presentes os 
realizadores dos filmes alagoanos, e do 
Sesc Alagoas: a Gerente da Divisão de 
Educação, Assistência e Cultura, Kaline 
Batista, o Coordenador de Cultura Fa-
brício Barros e a Analista em Audiovi-
sual, Larissa Lisboa, além do público em 
geral. As produções licenciadas recebe-

ram destaques nas categorias roteiro, 
filme, direção de fotografia, desenho de 
som, direção de arte, direção de elenco, 
montagem, atriz e ator.

A comissão estadual de audiovi-
sual destacou como melhor Direção, 
Direção de Arte e Desenho de Som o 
curta “Dialetos”, de Weber Salles Ba-
getti. Roteiro, Direção de Atores e Foto-
grafia, “INCORRVPTVS”, de Andrey Me-
lo, e o destaque de Montagem, o filme 
“Cidade Líquida”, de Laís Araújo.

Após as exibições da etapa regional, 
foi realizado um bate-papo com os pro-
dutores dos filmes e mediador convi-
dado. “A produção audiovisual no Brasil 
ainda não possui tanto incentivo. Porém, 
independentemente dessa carência de 
lançamento de editais, o Sesc abre espa-
ço para o fomento da sétima arte, tanto 
para capacitar como também para disse-
minar as obras”, ressalta a analista de au-
diovisual do Sesc, Larissa Lisboa.

Para Leonardo Amorim, diretor do 
curta “Porno” – um filme alagoano que 
fala sobre uma mulher em busca da fa-
ma, dinheiro e segurança, a Mostra ser-
ve como um forte elemento de pensa-
mento, por promover debate com te-
mas tão relevantes do cotidiano social. 
“Nos sentimos privilegiados com a  

oportunidade de dar visibilidade ao 
nosso trabalho, de expressar a arte e 
transmitir ao público conteúdo não exi-
bido no circuito comercial. São obras 
que possuem gêneros diversificados, 
baseados em temas sociais, drogas, vio-
lência, homossexualidade, desigualda-
des, dentre outros, que incentivam a 
reflexão além da mera exibição”. 

“O mais importante é a criação, a 
expressão, e o impacto das obras para a 
sociedade. A Mostra desse ano apresen-
ta excelentes produções que tratam des-
ses temas”, destacou o Coordenador de 
Cultura do Sesc Alagoas, Fabrício Barros.

SOBRE A MOSTRA
A Mostra Sesc de Cinema – Edição 

2016/2017  tem o objetivo de promover a 
difusão da produção cinematográfica 
brasileira, contribuindo para a imple-
mentação das ações no campo do audio-
visual, promovendo a difusão de obras 
realizadas fora do eixo dos grandes pro-
dutores brasileiros. Além de proporcio-
nar o acesso da clientela preferencial e 
comunidade em geral a essas produções, 
promove a aproximação positiva dos jo-
vens artistas com o Sesc e contribui para 
a formação e aprimoramento de artistas 
dos diversos estados brasileiros.

Cinema
Etapa regional da Mostra Sesc de Cinema exibiu doze produções alagoanas 

e selecionou cinco delas  para exibição na Rede Nacional

Diretores cinematográficos participam da exibição das produções



A
cultura nordestina é bastante 
diversificada, rica em gastrono-
mia, músicas, costumes, religio-

sidade e expressões folclóricas e popu-
lares. O período junino é um dos mais 
atrativos da região, com culinária típica, 
danças de quadrilhas, folguedos po-
pulares, e muita música regional ao som 
do forró, xaxado, baião e xote, dentre 
outros, atraem públicos de diversas par-
tes do país para o Nordeste. O Sesc Ala-
goas, como incentivador da cultura de 
tradição, oferece todos os anos uma 
programação diversificada com festejos 
em Maceió e no interior do estado.

Durante o mês de junho o Sesc co-
memorou o Dia do Comerciário,  reali-
zou concursos de quadrilhas matutas e 
estilizadas, eventos musicais, abrindo 
espaços exclusivos para os artistas da 
terra, garantindo aos alagoanos e visi-
tantes de outros estados uma maneira 
alegre de conhecer e reviver a história da 
região do Nordeste. Toda a programa-
ção é organizada pela Coordenação de 
Esporte e Recreação do Sesc e conta 

com o apoio de outras áreas da Institui-
ção.

QUADRILHAS NO SESC POÇO
A quadrilha tradicional que apre-

senta trajes típicos como xadrezes, cal-
ças remendadas com panos coloridos, 
chapéus de palhas e vestidos de chita, 
um jeitinho todo caipira para remeter à 
raiz nordestina, ganhou evidência nos 
espaços do Sesc com as apresentações 
do concurso Sesc/Secretaria Municipal 
de Educação - Semed.

O grupo é formado por alunos das 
escolas públicas de Maceió, onde pre-
serva as danças, músicas e figurinos tra-
dicionais. Foram 12 apresentações entre 
quadrilhas e coco de roda.

Sem perder a mesma essência, a 
quadrilha estilizada também fez 
história, preservando a dança popular, e 
inovando com passos coreografados, 
roupas com brilho e temas criativos, e 
até cenários em suas apresentações. As-
sim foram os concursos Sesc/Liga de 
Quadrilhas de Alagoas - Liqal, com a par-

ticipação de 43 quadrilhas divididas en-
tre o grupo de acesso e especial, e o For-
ró & Folia realizado pela TV Gazeta, Pre-
feitura de Maceió e SESI, com 20 grupos 
da categoria especial. 

O Sesc recebeu nestes festejos 
mais de quinze mil pessoas. Já são mais 
de dezesseis anos promovendo os fes-
tejos juninos na cidade de Maceió. Os 
grupos que participaram este ano vie-
ram de vários municípios como Água 
Branca, São Miguel dos Campos, Passo 
de Camaragibe, Arapiraca, São Luiz do 
Quitunde, Barra de São Miguel, Olho 
D'agua das Flores, Paripueira, Pilar e Ata-
laia. Os concursos foram abertos ao pú-
blico, que pode contar com um ambien-
te familiar e seguro.

O concurso de quadrilhas em Ara-
piraca foi realizado pelo Sesc. Há três 
anos recebe grupos do agreste alagoano 
que todos os anos inovam em coreogra-
fia, figurinos, cenários, dentre outros, 
com o objetivo de promover um verda-
deiro espetáculo ao público. Este ano, 
mais de 3 mil pessoas prestigiaram o 
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Festejos juninos no Sesc
Ações realizadas durante o mês fortalecem as raízes nordestinas e promovem 

entretenimento cultural à população

Concurso de Quadrilhas Forró e Folia emocionou o público com suas danças e figurinos
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evento.
 

PROJETO HAPPY HOUR
Em comemoração aos festejos ju-

ninos, o Projeto Happy Hour, uma ação 
de lazer desenvolvida às sextas-feiras, 
na Unidade Sesc Poço em Maceió, trou-
xe uma  programação bem nordestina 
para entrar no clima, além de dar des-
taques aos cantores alagoanos, resga-
tando a cultura e valorizando a história 
da região.

Na oportunidade, o Sesc também 
animou sua clientela e público em geral  
ao som da sanfona de Tião Marcolino, 
banda Mô Fio, Joelson dos 8 Baixos, Ro-
berta Aureliano, Trio Gogó da Ema e 
Wilma Araújo, onde tocaram muito 
forró pé-de-serra, xote e baião, dentre 
outros. Realizou ainda uma homenagem 
ao Dia do Comerciário, no dia 23/06, 
com sorteios de brindes e as participa-
ções dos músicos Jaques Setton e Kel 
Monalisa. 

“Quero parabenizar o Sesc pelo 
evento do dia 23, na noite do Happy 
Hour. Foi minha primeira vez e tive uma 
grande surpresa, eu, minha namorada e 
nossos familiares nos surpreendemos 
com a festa, além da organização, o que 
mais nos chamou atenção foram as 
atrações musicais, principalmente o pri-
meiro cantor que se apresentou (Jaques 
Setton), um repertório cheio de música 
tipicamente nordestina, um verdadeiro 

São João! Parabéns aos organizadores e 
continuem fazendo eventos assim, que 
pretendo comparecer muitas vezes no 
Sesc Alagoas”, depoimento do cliente 
Thomas Soares.

UNIDADE SESC GUAXUMA 
Teve festejos também na Unidade 

Sesc Guaxuma durante o mês inteiro, 
com muita diversão e apresentações 
musicais, comandadas pela Banda  Xêro 
no Cangote. O comerciário foi lembrado 
no seu dia com programação recreativa 
especial e sorteio de brindes.

UNIDADE DE EDUCAÇÃO SESC 

JARAGUÁ
Em referência aos 200 anos de 

Alagoas, A Unidade de Educação Sesc 
Jaraguá, realizou os festejos juninos para 
os alunos, com apresentações na Uni-
dade Sesc Poço e no Maceió Shopping. 

Os temas e danças valorizaram os 
folguedos típicos do estado dos mais 
tradicionais aos estilizados, como: xaxa-
do, ciranda, coco tradicional e estilizado, 
guerreiro, quadrilhas, taieira, maculelê e 
carimbó. 

Para a diretora da Unidade de Edu-
cação Sesc Jaraguá, Meire Celia, a ideia 
do trabalho era valorizar a cultura da re-
gião e também homenagear os 200 anos 
de Alagoas. Um trabalho que exigiu pes-
quisa, planejamento, e principalmente, 
o envolvimento familiar que contribuiu 

de forma positiva para o sucesso do pro-
jeto.

“Nosso interesse foi de aprofundar 
as origens e cultura do estado para os 
nossos alunos, de forma que eles 
pudessem vivenciar um pouco da rique-
za cultural e histórica”, destaca a dire-
tora.

ARRAIAL DO TSI
Como forma de integrar o grupo 

do Trabalho Social com Idosos às ações 
comemorativas e promover o envelhe-
cimento ativo desses indivíduos, o Sesc 
Alagoas realiza, todos os anos, ações de 
incentivo à sociabilização e melhoria da 
qualidade de vida do idoso. Os festejos 
juninos são algumas dessas datas. Este 
ano, o Sesc promoveu nas Unidades 
Sesc Poço (Maceió) e Sesc Arapiraca, 
arraiais com o tradicional casamento 
matuto, concurso de quadrilhas, forró, 
dentre outas atrações.

A Coordenadora de Assistência do 
Sesc Alagoas, Edneide Nunes, destaca 
que o objetivo de ações como essa é for-
talecer a cultura local e proporcionar 
momentos de integração entre idosos 
do TSI e comunidade em geral advindos 
da capital e interior. “A participação em 
eventos comemorativos favorece o au-
mento da autoestima, possibilita a inte-
gração entre os pares, estimula a forma-
ção de laços e um envelhecer saudável”, 
ressaltou.

Arraial do Trabalho Social com Idosos realizado na Unidade Sesc Poço
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Idiomas é no Senac!
Senac Alagoas promove 4ª edição da Imersão Idiomas. Evento foi realizado no 

dia 8 de julho, no espaço cultural e recreativo do Sesc Poço

O
sábado do dia 8 de julho foi de 
diversão e aprendizado para 
os alunos de Idiomas do Senac 

Alagoas. Em sua 4ª edição, a Imersão, 
que foi realizada no espaço cultural e re-
creativo do Sesc Poço, contou com ati-
vidades lúdicas e educativas, que in-
centivam a prática do inglês e espanhol 
ao mesmo tempo que proporcionam 
um momento de integração entre os 
estudantes da casa.

“Além do lazer e dos estudos, esse 
ano também trabalhamos a responsa-
bilidade social com a arrecadação de ali-
mentos não perecíveis, que serão entre-
gues às vítimas das chuvas de maio, em 
Alagoas”, comentou Suzana Egito, res-
ponsável técnica de Idiomas do Senac 
Alagoas. Para o instrutor de inglês, Darci 
Carvalho, “ações extra-sala, como a 
Imersão, são importantes para apro-
ximar os alunos do idioma estudado por 
meio da prática da língua estrangeira. É 
uma forma diferente de motivação”, fa-
lou Darci.

Após a Zumba, que abriu a pro-
gramação e despertou os jovens, os par-
ticipantes se dividiram em duas equipes. 
Cada grupo produziu cartazes com o 
nome dos times e gritos de guerra, que 
incentivaram os estudantes durante as 
atividades “Passa ou Repassa”, “Qual é o 
Filme?” e o aguardado “Show de Talen-

tos”. 
Os alunos Jonas Santos e Louise 

Bauee participaram da ação pela pri-
meira vez, mas já contam como foi a ex-
periência. “Todas as gincanas foram ex-
celentes, mas o Show de Talentos é real-
mente maravilhoso, além de ajudar na 
pronúncia do inglês”, afirmou Louise. Jo-
nas concordou com ela e ainda disse que 
“aprendemos a estudar inglês de uma 
forma divertida, com jogos e música, 
além de praticarmos a conversação com 
os outros colegas, o que é excelente”.

Felipe Dietschi, gerente da Unida-
de Fernandes Lima, explica que a Imer-
são é uma das atividades que formam o 
diferencial do Senac. “Procuramos sem-

pre promover momentos fora da sala de 
aula. Acreditamos que, dessa forma, os 
alunos se interessam mais pelo estudo 
do Idioma e a integração também des-
perta a criatividade, proporcionando 
experiências únicas para nossos estu-
dantes”, concluiu ele. 

SENAC IDIOMAS
Quer participar da próxima edi-

ção da Imersão? Seja um aluno de I-
diomas do Senac Alagoas! Matrículas 
abertas para turmas de Inglês, Espa-
nhol e Francês. Para mais informa-
ções, acesse: www.al.senac.br ou 
entre em contato por meio do 
número (82) 2122.7858.

Com jogos e atividades educativas, a Imersão Idiomas já é um evento esperado pelos alunos do Senac

Equipe campeã recebe os brindes pela vitória na 3ª edição da Imersão



FOLHA FECOMÉRCIO  19

O
nome dele é John Victor San-
tos Souza, e foi no Senac Ala-
goas que ele descobriu sua 

vocação: a área de Saúde. Recém-for-
mado do colégio, John viu no curso 
Técnico em Enfermagem uma nova 
oportunidade, então, no ano de 2012, 
se matriculou e começou as aulas. “Eu 
caí no curso de paraquedas, porque 
não fazia ideia em qual área queria 
atuar profissionalmente. Quando vi 
que o Senac estava ofertando essa 
turma, decidi me matricular para ter 
um aprendizado a mais e terminei me 
descobrindo”, explicou John.

Hoje com 23 anos, John tinha 
apenas 21 quando passou em um con-
curso Federal, em 2014, para atuar em 
Sergipe, e com 22 anos passou em seu 
segundo concurso, dessa vez estadual, 
e voltou para Maceió por meio da Uni-
versidade Estadual de Ciências da Saú-
de de Alagoas (Uncisal). “Por não saber 
se queria atuar na área de Saúde não ti-
nha muita perspectiva quando come-
cei a cursar o Técnico em Enfermagem, 
porém encontrei incentivo graças às 
Olimpíadas do Conhecimento. Estudei 
muito e me empenhei de verdade, in-
felizmente, não consegui entrar nas 
Olimpíadas por causa da minha idade, 
mas esse conhecimento adquirido foi 
primordial para passar nos concursos 
que prestei, não precisei nem entrar 
em cursinho”, falou ele.

Hoje, John divide seu tempo en-
tre plantões na UTI neonatal do Hos-
pital Universitário (HU) e no Hospital 
Santa Mônica. “Quando fiz os con-
cursos, não precisei estudar os co-
nhecimentos específicos, porque já 
sabia os assuntos da área através do 
curso Técnico. Por esse motivo, sem-
pre indico o Senac para os meus ami-
gos, com instrutores capacitados e 
empenhados a tirar o melhor dos alu-
nos, foi a seriedade da instituição que 
me ajudou a chegar onde estou hoje”, 
concluiu.

EDUCAR PARA O TRABALHO É 

NOSSA MISSÃO:
Como escola profissionalizan-

te, o Senac tem a visão de ser a insti-
tuição brasileira que oferece as me-
lhores soluções em educação pro-
fissional. Nesse contexto, também é 
de sua responsabilidade transformar 
vidas por meio da qualificação.

Núbia Guedes é uma das pes-
soas que teve sua vida transformada. 
Estudante do curso Técnico em En-
fermagem em 2013, hoje, Núbia é 
concursada e trabalha no Hospital 
Escola Hélvio Auto (HEHA). “O curso 
no Senac mudou os rumos da minha 
vida. Ganhei minha independência 
financeira, realizei meu sonho de es-
tabilidade e hoje sou muito feliz com 
minha profissão, buscando sempre 
me manter atualizada e utilizando 
todo conhecimento e prática que 
adquiri na instituição”.

A história de sucesso também é 
partilhada por Beatriz Alves Torres, 
que foi aluna do mesmo curso em 2014 

e passou no concurso da Uncisal em 
2015, onde atua até hoje. “Quando es-
colhi o Senac para me profissionalizar 
não conhecia muito bem a instituição, 
mas nunca me arrependi. Me surpre-
endi com a organização, instrutores e, 
até hoje, uso o material entregue du-
rante o curso. Por isso sempre digo, 
mesmo que pudesse escolher outro 
curso, faria o Técnico em Enferma-
gem do Senac novamente”.

INSCRIÇÕES ABERTAS
E o Senac está com matrículas 

abertas para o curso Técnico em En-
fermagem. Com aulas no período da 
tarde, na Unidade Poço, o curso con-
ta com três módulos de ensino e es-
tágio supervisionado. Está esperando 
o quê? Garanta já sua vaga! Para mais 
informações, acesse: www.al.senac.br 
ou entre em conta-to por meio do 
número (82) 2122.7858.

Sonhos e conquistas
Aprovado em dois concursos na área de Saúde, John Victor Souza descobriu 

sua vocação no curso Técnico em Enfermagem do Senac Alagoas

Aos 22 anos, John foi aprovado em seu segundo concurso público



www.al.senac.br

20  JULHO 2017

O futuro começa hoje
Em palestra promovida pelo Senac, com o apoio da Fecomércio, Leandro Karnal 

alertou sobre a necessidade de repensar as estratégias para vencer as dificuldades

C
onsiderado um dos maiores pa-
lestrantes do País, Leandro Kar-
nal desembarcou em Maceió no 

dia 11 de julho, quando ministrou a pa-
lestra "O futuro começa hoje – Planeja-
mento e Estratégia para um Novo Tem-
po". O evento, promovido pelo Senac 
Alagoas com o apoio da Fecomércio/AL 
e a parceria do Hotel Jatiúca, foi realiza-
do no Teatro Gustavo Leite, em Jaraguá, 
e teve como objetivo fomentar uma re-
flexão sobre o futuro a fim de auxiliar o 
planejamento e a definição de estraté-
gias para o alcance de metas pessoais e 
profissionais.

Com um discurso bem-humora-
do, o historiador falou sobre crise polí-
tica e econômica, e alertou o público so-
bre a necessidade de repensar as estra-
tégias e sair da zona de conforto a fim de 
alcançar o sucesso. “Se você fizer como 

sempre tem feito, tudo ficará do mesmo 
jeito”, destacou o palestrante, ao desta-
car que o futuro vai privilegiar quem for 
mais bem preparado. “O futuro está sen-
do gestado permanentemente! Se você 
não tiver desafio, você não vai para fren-
te. É preciso insistir na relação decisão e 
ação!”, enfatizou, sob o olhar atento do 
público que lotou o teatro em busca de 
informação. 

Para o presidente do Sistema Fe-
comércio/Sesc/Senac, Wilton Malta, 
“eventos como esses contribuem para o 
desenvolvimento da sociedade ao apre-
sentar informações de qualidade que 
provocam a reflexão sobre o planeja-
mento estratégico”. Opinião comparti-
lhada pela Diretora Regional do Senac 
Alagoas, Telma Ribeiro. “É gratificante 
encontrar um teatro lotado de profis-
sionais e estudantes em busca de infor-

mação e de conhecimento. É o poder 
transformador da Educação”, emocio-
na-se a Diretora.

Em meio ao público, estava a esti-
lista Thereza Collor, que chamou a aten-
ção para a modernidade do tema da pa-
lestra. “A reflexão proposta abre a ca-
beça das pessoas, traz uma nova visão. 
Vivemos outros tempos e o Senac, sem-
pre atento a isso, acerta ao trazer o Le-
andro Karnal, uma pessoa muito inte-
ligente e preparada, que levanta ques-
tionamentos pertinentes ao momento 
em que vivemos”, destacou Thereza.  O 
diretor-executivo da Organização Ar-
non de Mello (OAM), Luiz Amorim, tam-
bém prestigiou o evento. “Nesse mo-
mento de segmentação, de movimenta-
ção e de busca de oportunidades, muitas 
vezes, por falta de um planejamento es-
tratégico, as pessoas deixam de en-

Funcionários de agências de todo o Estado foram convidados a repensar a forma de trabalho por meio de uma faxina mental
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xergar algo produtivo. Com essa pales-
tra, o Senac desempenha seu papel re-
levante, não somente para o Comércio, 
mas para todo o empresariado. As pes-
soas precisam exercitar um planeja-
mento prévio, o que é extremamente 
necessário para as boas práticas e novos 
processos”, salientou.

Luciano Monteiro, colaborador do 
Sebrae Alagoas, parabenizou a iniciativa. 
“O tema da palestra foi muito assertivo e 
revelou que o conhecimento é o dife-
rencial competitivo de todas as áreas de 
atuação. Mais do que nunca, esse é o 
momento de buscarmos por qualifica-
ção e aperfeiçoamento profissional”, 
alertou ele. Já a juíza Carolina Bertrand 
comentou sobre a amplitude da reflexão 
proposta: “com um cunho motivacional 
bastante forte, o professor Karnal usu-
fruiu de uma linguagem simples para es-
timular os que se encontram pessimis-
tas com a atual situação do país, e, ao 
mesmo tempo impulsionar o empreen-
dedorismo”.

O PAPEL DA EDUCAÇÃO
Karnal faz parte do time de pen-

sadores brasileiros que está acompa-

nhando e discutindo com êxito de pú-
blico as problemáticas históricas, filosó-
ficas e econômicas do Brasil. Elogiado 
pela crítica e pela televisão brasileira co-
mo um dos principais pensadores e for-
madores de opinião do País, o histo-
riador, doutor em História e professor 
escreveu em autoria ou co-autoria mais 
de dez livros, alguns dos quais estão 
entre os mais vendidos do Brasil, como 
“Verdades e Mentiras”, “Felicidade ou 
Morte”, “Pecar e Perdoar”, “Detração – 
breve ensaio sobre o maldizer”, “História 
dos Estados Unidos”, “Conversas com 
um jovem professor” e “Todos contra 
Todos”.

Em entrevista exclusiva, o histo-
riador destacou a importância da busca 
constante por conhecimento. “O mun-
do em que vivemos não é mais o mundo 
que você se forma e entra no mercado 
de trabalho. O diploma técnico de en-
sino médio, o diploma de curso superior 
ou a pós-graduação são, hoje, etapas. 
Qualquer forma de estudo precisa ser 
atualizada permanentemente”, salien-
tou. “Só existe uma chance da sociedade 
brasileira se desenvolver: é colocar na 
cabeça das pessoas que formação e es-

forço permanente, continuado, são es-
senciais. Qualquer mês que eu não avan-
ce na minha área, eu vou ficando para 
trás. O mundo é plástico, dinâmico. O 
Senac faz parte desse esforço titânico de 
atualizar e permanentemente fazer com 
que as pessoas entrem de novo no ritmo 
constante do conhecimento”, pontua o 
professor.

Karnal alerta ainda que essa é 
uma exigência para todos os níveis de 
atuação profissional. “Se a sua função 
for mais braçal, mecânica, se a sua 
função for braçal, estratégica e teóri-
ca, se ela for exclusivamente teórica, 
em todos os casos você precisa estu-
dar. Um engenheiro, um artista plásti-
co e uma cozinheira precisam perma-
nentemente desenvolver novas técni-
cas, pesquisas. Essa é a diferença en-
tre aquele funcionário repetitivo, sem 
muito futuro, que vai ficando para trás 
e pode ser substituído por uma má-
quina em breve, e aquele funcionário 
estratégico, que independente do 
grau do salário e do serviço, oferece 
bons resultados. Todo serviço é digno, 
mas todo serviço precisa de investi-
mento na atualização”, finaliza.

Karnal recebeu os cumprimentos dos anfitriões Wilton Malta e Telma Ribeiro, além de Thereza Collor e Rodrigo Cunha
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Semana passada um empresário varejista de 

vestuário amigo meu me ligou. Ele estava muito an-

gustiado com o resultado dos seus negócios. Recla-

mou que esta crise estava muito dura (e parecia que 

não iria acabar nunca), que as vendas estavam bem 

aquém do esperado e não sabia o que fazer. Respondi 

que o momento econômico está muito desafiador 

mesmo, que talvez ele não fosse tão responsável por 

isso, visto que a crise afeta as empresas de fora para 

dentro. Ele então me falou que estava mais aliviado 

por ter falado comigo, pois “ele vinha fazendo tudo 

certo na empresa dele como nos últimos 20 anos”! 

Neste momento eu engasguei e me despedi dele.

Essa história serve para mostrar uma atitude 

recorrente no ambiente dos negócios: o mundo mu-

dando rapidamente e as empresas ainda apegadas a 

modelos antigos. Como será possível sobreviver ao 

ambiente atual agindo como décadas atrás? Em geral 

as ameaças aos negócios são encaradas como algo 

proveniente de fora da empresa, em razão dos fato-

res econômicos, tecnológicos, no comportamento 

dos consumidores ou dos concorrentes. Embora as 

mudanças externas muitas das vezes se constituem 

em problemas, nossa experiência na consultoria em 

vários portes de empresas evidencia que as maiores 

ameaças emanam de fontes internas.

E a pior ameaça é o comportamento dos empre-

sários ligados ao modelo de negócio do século pas-

sado com o ambiente e o comportamento do con-

sumidor do momento atual. Este é o pior dos mun-

dos!

Para resolver este problema é que se faz neces-

sário o pensamento estratégico, tanto na vida pes-

soal, como na empresarial. Através da estratégia e de 

seus desdobramentos em planos de ação é que torna 

mais fácil uma empresa (ou pessoa) ir do ponto A ao 

ponto B.

Segundo Chandler, Estratégia é a fixação de ob-

jetivos empresariais e a alocação dos recursos ne-

cessários para a consecução desses objetivos, é o 

mapa do percurso. Mas para saber aonde ir é preciso 

saber onde está (seu ponto A); e você faz isso respon-

dendo a apenas duas perguntas: em que sua empresa 

é melhor que as demais no mercado em que atua? E 

em que ela é pior? Mas seja sincero!

Passado esse momento, você deve se pergun-

tar: aonde eu quero chegar (seu ponto B)? Sei que a 

resposta a esta indagação, quando feita corretamen-

te, não é nada fácil. Normalmente temos tantos so-

nhos em nossos negócios que escolher como objeti-

vo apenas um (ou alguns) entre eles chega a parecer 

uma missão impossível. Para ajudar, defina o que vo-

cê quer para seu negócio: crescer, ganhar participa-

ção no mercado, aumentar a rentabilidade, aumentar 

a lucratividade, superar uma crise, fortalecer a marca 

etc.

Pois bem, que tal rever sua vida e seu negócio de 

uma forma mais estratégica? Mas comece agora! Não 

espere duas décadas para isso.

Artigo

Estratégia

para Sair da Crise

Em geral as ameaças aos negócios são encaradas como 

algo proveniente de fora da empresa, em razão dos fato-

res econômicos, tecnológicos [...] nossa experiência na 

consultoria em vários portes de empresas evidencia que 

as maiores ameaças emanam de fontes internas.

“

Vice-Presidente da CDL Maceió

Consultor Empresarial

Especialista em Estratégia, Marketing, Negociação e Vendas

Alexsandro Geraldo dos Santos






