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A
Política Nacional de Resíduos Só-

lidos (PNRS), instituída pela Lei nº 

12.305/10, é um assunto que vem 

se discutindo há tempo e precisa chegar 

na base da sociedade, pois é um dispositi-

vo imprescindível para o enfrentamento 

dos problemas ambientais, sociais e eco-

nômicos decorrentes do manejo inade-

quado dos resíduos sólidos.

Como é um processo que envolve não 

apenas o setor produtivo, mas também a 

população em geral, se faz necessário um 

trabalho de mobilização social no intuito 

de informar e conscientizar as pessoas. É 

uma construção que precisa ser alimenta-

da frequentemente, pois implica também 

em mudanças culturais.

A PNRS visa prevenir e reduzir a ge-

ração de resíduos, tendo como proposta a 

prática de hábitos de consumo sustentável 

e um conjunto de instrumentos para pro-

piciar o aumento da reciclagem e da reu-

tilização dos resíduos sólidos. Além da 

destinação ambientalmente adequada dos 

rejeitos, ou seja, o que não pode ser reci-

clado ou reutilizado.

A referida lei institui a responsabili-

dade compartilhada dos geradores de 

resíduos representados pelos fabricantes, 

importadores, distribuidores, comercian-

tes, o cidadão e titulares de serviços de 

manejo dos resíduos sólidos urbanos na 

Logística Reversa dos resíduos e embala-

gens.

É preciso reforçar que o setor do co-

mércio está disposto a contribuir, inclusi-

ve a CNC tem participado ativamente. No 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Resíduos sólidos

entanto, é preciso clareza do papel de cada 

agente de como ficarão os custos gerados 

para que os resultados possam aparecer. É 

preciso ter em mente que o setor produ-

tivo já é bastante penalizado com a elevada 

carga tributária. A esse fator foi somado as 

crises econômica e política, acentuadas 

em 2015. O resultado pode ser constatado 

tomando como parâmetro o alto índice de 

desemprego, a queda nas vendas do co-

mércio, entre outros indicadores.
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Entrevista

A
vasta experiência à frente de 
uma das imobiliárias mais res-
peitadas do Estado, a Zampieri 

Imóveis, levou o empresário Nilo Zam-
pieri Jr. a aceitar mais um desafio: assu-
mir a presidência do Sindicato da Habi-
tação de Alagoas (Secovi). Empresário 
do ramo imobiliário, corretor de imó-
veis, jornalista, conselheiro da Fecomér-
cio Alagoas e membro da Câmara Bra-
sileira de Comércio e Serviços Imobiliá-
rios da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), Nilo tem conseguido fortalecer o 
nome da entidade. A bola da vez é a cria-
ção da Câmara de Conciliação, Media-
ção e Arbitragem que configura um pro-
cedimento extrajudicial e permite às 
partes a realização de um acordo com 
intermediário de uma terceira pessoa, 
tendo o mesmo valor de uma decisão ju-
dicial. Acompanhe a entrevista e saiba a 
realidade do setor e a contribuição do 
Secovi para o segmento. 

Folha Fecomércio - Investir em imóveis 
ainda é uma escolha do brasileiro como 
uma forma de gerar renda complemen-
tar. Como administrar o imóvel da ma-
neira correta? Contratar uma gestão 
profissionalizada é a melhor opção?

Nilo Zampieri Jr. - Administrar imóveis 
nem sempre é uma tarefa fácil, pois re-
quer atenção ao mercado e responsabi-
lidades legais. A melhor opção é sim re-
passar este trabalho para uma empresa 
especializada que, além de comodidade 
e segurança financeira, oferece a pro-
fissionalização da gestão de seus bens e 
zela pelas garantias necessárias para a 
segurança tanto do proprietário quanto 
do locatário. 

Folha Fecomércio - O senhor é pro-
prietário da Zampieri Imóveis, que faz 
parte da Rede Avançada de Locações 
(RAL), um grupo de imobiliárias de todo 
o país que administra mais de 60 mil 
imóveis em 14 capitais brasileiras. Qual a 
importância de participar dessa rede?

Nilo Zampieri Jr. - Fazemos parte de 
um grupo seleto de imobiliárias que são 
escolhidas por sua atuação e credibili-

dade no mercado local. E participar da 
RAL é fundamental pela riqueza de in-
formações compartilhadas, pela troca 
de práticas de gestão, pelo formato de 
parceria para atender clientes entre es-
tados, dentre outras ações de interação 
do grupo.

Folha Fecomércio - Como uma imobi-
liária deve se posicionar no mercado pa-
ra ter credibilidade?

Nilo Zampieri Jr. - A credibilidade é 
construída a partir de valores, princípios 
e ética nos negócios. Cada empresário 
escolhe como trilhar seu caminho e o 
tempo é a melhor forma de medir o re-
sultado. É preciso também observar o 
mercado e avaliar algumas caracterís-
ticas fundamentais como tradição e res-
paldo.

Folha Fecomércio - O senhor preside o 
Secovi AL, entidade que completa ape-
nas sete anos, mas que representa 2.500 
condomínios residenciais, comerciais e 
mistos, além de 4 mil empresas no setor 

da habitação. Quais os desafios de sua 
gestão?

Nilo Zampieri Jr. - Apesar de ter sido o 
responsável por trazer o sindicato para 
Alagoas, estou na presidência há apenas 
três anos e os desafios são enormes. 
Dentre os maiores desafios de gerir uma 
entidade sindical patronal está o de fo-
mentar uma entidade que consiga ter 
uma representatividade reconhecida 
pela sua base e que, no seu processo de 
defesa da categoria, consiga ser forte e 
dinâmica. Sem falar no desafio constan-
te da busca pela sustentabilidade, que é 
essencial para a sobrevivência da insti-
tuição.    

Folha Fecomércio - A atuação do Seco-
vi abrange mais de 30 mil pessoas entre 
síndicos, empresários e colaboradores. 
Como a entidade atende a esse público e 
quais os serviços oferecidos?

Nilo Zampieri Jr. - Com a cooperativa 
SICOOB LESTE, o Secovi Alagoas fir-
mou um convênio que permite aces-
so a linhas de crédito aos condomí-

Mercado imobiliário
Com apenas sete anos de existência em Alagoas, o Secovi demarca espaço ao 

garantir ações efetivas que contribuem para o segmento

Em 2017, Secovi instala Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem
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nios interessados em fazer melhorias 
e reformas de fachadas e áreas co-
muns, além de parcelamento, em até 
12 vezes no cartão de crédito, para 
dívidas de condôminos com seus 
condomínios. Por meio de uma par-
ceria firmada entre Fecomércio-AL  
e o Banco do Brasil S.A., as empresas 
associadas ao Secovi Alagoas e/ou 
empresas que façam parte da sua ba-
se de representação sindical pode-
rão ter acesso, desde que observadas 
as normas internas de financia-
mento, aos seguintes serviços: linhas 
de crédito de capital de giro e de in-
vestimento operacionalizadas; linha 
de crédito para o atendimento das 
necessidades financeiras de capital 
de giro, principalmente Proger Ur-
bano Empresarial e BB Capital de Gi-
ro Mix Pasep.

Folha Fecomércio - Quais parcerias o 
Secovi fechou com instituições finan-
ceiras?

Nilo Zampieri Jr. - Com a cooperativa 
SICOOB LESTE, o Secovi Alagoas firmou 
um convênio que permite aos condomí-
nios terem acesso a linhas de crédito no 
SICOOB para empréstimo aos condo-
mínios interessados em fazer melhorias 
e reformas de fachadas e áreas comuns, 
além de parcelamento, em até 12 vezes 
no cartão de crédito, para dívidas de 
condôminos com seus condomínios. 
Por meio de uma parceria firmada entre 
Fecomércio-AL  e o Banco do Brasil S.A., 
as empresas associadas ao Secovi Ala-
goas e/ou empresas que façam parte da 
sua base de representação sindical po-
derão ter acesso, desde que observadas 
as normas internas de financiamento, 
aos seguintes serviços: linhas de crédito 
de capital de giro e de investimento ope-
racionalizadas; linha de crédito para o 
atendimento das necessidades finan-
ceiras de capital de giro, principalmente 
Proger Urbano Empresarial e BB Capital 
de Giro Mix Pasep.

Folha Fecomércio - Em 2016, Maceió 
sediou o II Encontro Nacional dos Exe-

cutivos dos Secovis do Brasil. O Secovi 
promoveu ainda um Ciclo de Palestras, 
um Café da Manhã com o Síndico e or-
ganizou o Encontro com Administrado-
res de Condomínios. Qual a importância 
de promover esses tipos de eventos?

Nilo Zampieri Jr. - Como já mencio-
nado, o maior desafio é desenvolver o 
segmento condominial e isso só conse-
guimos mostrando os avanços por meio 
de encontros e treinamentos. Observo 
de forma bem preocupante o desprepa-
ro em geral das pessoas que exercem a 
função de síndico e, pior ainda, a falta de 
preocupação em querer buscar o co-
nhecimento e avançar. Os eventos pro-
movidos são de grande valia não só para 
o Secovi como também para o público 
participante, que ganha bastante com os 
debates e informações técnicas com-
partilhadas ao longo dos encontros. 
Além do conhecimento e das experiên-
cias transmitidas que agregam valor aos 
envolvidos, enriquecendo assim essas 
reuniões e fortalecendo as relações com 
a base de condomínios e administrado-
ras.

Folha Fecomércio - Assim como os de-
mais setores, o mercado de imóveis vem 
se recuperando da crise. Como o em-
presário do segmento deve se reposi-
cionar?

Nilo Zampieri Jr. - Nesse momento em 
que respondo essa pergunta, estou sem 
condição de uma leitura adequada, visto 
os últimos acontecimentos envolvendo 
o presidente da república e outros po-
líticos do Congresso Nacional. Tínha-
mos dado um passo à frente em busca da 
recuperação da economia e do merca-
do, porém acabamos de retroceder al-
guns passos. Não conseguimos avaliar o 
momento. Mas uma coisa é certa, esta-
mos avançando, pelo menos do lado 
moral.

Folha Fecomércio - Nesse momento de 
turbulência política, a qual acaba afetan-
do a economia, o que o empresário pode 
esperar do País?

Nilo Zampieri Jr. - Uma forte recons-

trução ética e moral do povo brasileiro 
para daí seguir pensando em como a-
vançar na política e na economia.

Folha Fecomércio - No final de 2015, 
sob a gestão do senhor, o Secovi AL se fi-
liou à Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Ala-
goas (Fecomércio AL). Qual o diferencial 
da entidade que acabou motivando essa 
inciativa?

Nilo Zampieri Jr. - A motivação princi-
pal foi a gestão dessa diretoria que leva a 
Federação com passos responsáveis e 
sérios. O Secovi pode constatar a impor-
tância da Fecomércio para os represen-
tados do Secovi por meio do trabalho do 
Sesc e Senac, por exemplo. A Fecomér-
cio, em nosso Estado, é um pilar de se-
gurança e equilíbrio para manter todo 
segmento comercial em avanço contí-
nuo.

Folha Fecomércio - Como o senhor vê 
o mercado imobiliário alagoano?

Nilo Zampieri Jr. - Excelente. Temos 
empresas sólidas e comprometidas com 
o desenvolvimento do Estado.

Presidente do Secovi Alagoas

Nilo Zampieri Jr.
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C
om foco nos profissionais con-
tabilistas e técnicos de conta-
bilidade, a Fecomércio AL rea-

lizou, em Maceió (9) e Arapiraca (10), a 
palestra “As mudanças do Simples Na-
cional para 2017 e 2018”, com Daniel 
Berselli, consultor tributário da entida-
de. O evento faz parte do projeto Con-
tador Parceiro da Fecomércio e teve 
apoio do Sesc, do Senac e do Sindilojas 
Arapiraca.

Durante a abertura em Maceió, o 
vice-presidente da Federação, Gilton 
Lima, falou de sua experiência. “Sou em-
presário há 25 anos e tenho certeza de 
que minha empresa só existe por conta 
da atuação da minha cunhada conta-
dora. Nela, reconheço a competência de 
todos vocês. Tenho orgulho de abrir es-
se evento. A palestra de hoje é atualizada 
e fala sobre um tema importantíssimo”, 
disse ao dar as boas-vindas.

Já em Arapiraca, a abertura foi feita 
pelo presidente da Fecomércio e do Sin-
dilojas, Wilton Malta, que discorreu so-
bre o papel das entidades e das ações em 
defesa do empresário e ressaltou a im-
portância do profissional da área con-
tábil para o crescimento e fortalecimen-
to das empresas.

ALTERAÇÕES
O tributarista Daniel Berselli ini-

ciou a palestra afirmando que 99% das 
alterações valerão para 2018, alcançan-
do um grande percentual da força pro-
dutiva, uma vez que entre 95% a 98% das 
empresas brasileiras são Microempre-
sas (ME), Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) ou Micro Empreendedor Indivi-
dual (MEI). “Desta, mais de 90% são 
optantes do Simples Nacional”, estimou.

O Simples Nacional tem 10 anos e 
já foi alterado por cerca de seis legisla-
ções complementares.

Com uma abordagem comparati-
va, Berselli pontuou as principais altera-
ções que têm impactos no Simples, en-
tre elas estão o aumento do teto para o 
enquadramento das Micro e Pequenas 
Empresas, saindo de R$ 3,6 para R$ 4.8 
milhões; e do Microempreendedor In-
dividual (MEI), que passa a ser de R$ 81 
mil.

As tabelas também foram altera-
das. A partir de janeiro, a sistemática terá 
cinco tabelas e seis faixas, além da ado-
ção de alíquotas progressivas, nas quais 
o acréscimo de tributação somente se 
dará com relação ao valor que ultrapas-
sar a faixa. A fórmula de cálculo deixa de 
ser uma multiplicação simples do fatu-
ramento pela alíquota. “Nesse caso pa-
rece haver uma melhora, mas, eventual-
mente, um ou outro setor acaba ficando 
mais caro porque, como temos agora 
uma redução de 20 para seis faixas de 
receita, efetivamente pode ficar mais 
alto para alguns”, avaliou. Pontos como 
investidor anjo e o ingresso de empre-

endedores do meio rural também foram 
abordados.

CLUBE DO CONTADOR
Antes de discutir o tema central do 

Ciclo de Palestras, a Fecomércio apre-
sentou o Clube do Contador, uma par-
ceria da entidade com a Certisign volta-
da para contabilistas e técnicos de con-
tabilidade. O clube oferece descontos 
em compras por meio da parceria entre 
a Certisign e várias empresas, além de 
disponibilizar um conteúdo atualizado 
com matérias exclusivas do meio tribu-
tário e comissões atrativas. Informa-
ções: 82 3336.7200 ou 7210.

Contador parceiro

www.fecomercio-al.com.br

Com uma abordagem comparativa, Berselli explicou os novos pontos do Simples

Mudanças do Simples foram discutidas em palestra da Fecomércio. Em 10 anos, 

legislação sofreu alterações de seis legislações complementares

Teatro do Sesc ficou lotado em Arapiraca
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A
Fecomércio AL participou da 
reunião do Grupo Técnico de 
Trabalho de Meio Ambiente 

(GTT-MA) da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), no dia 5 de maio, em Brasília, para 
debater avanços nos acordos setoriais 
previstos na Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS) e a proposta de 
acordo na área de resíduos de eletroe-
letrônicos.

O representante da Federação, 
Vagner Cavalcanti, ressalta a importân-
cia de se discutir o assunto. “O compro-
misso com o meio ambiente alcança 
desde o produtor da matéria-prima ao 
consumidor final, sendo importante 
conscientizar todos os envolvidos nessa 
cadeia. Esse é o papel dos acordos seto-
riais, pois trazem a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos os quais, muitas vezes, podem 
ser reutilizados ou reaproveitados, 
amenizando os impactos no meio am-
biente”, observa. 

No encontro, o superintendente 
da Associação Brasileira de Supermer-
cados (Abras), Marcio Milan, falou sobre 
o acordo setorial de embalagens. O prin-
cipal entrave é a ação civil pública pro-
posta pelo Ministério Público Estadual 
de São Paulo e o federal, para quem as 
empresas e entidades que aderiram ao 
acordo não atendem ao Sistema Nacio-
nal de Gestão de Resíduos Sólidos e, 
portanto, não cumprem o previsto na 
PNRS. A ação traz insegurança jurídica 
para as empresas, pois o processo está 
baseado em demandas jurídicas quando 
devia focar questões operacionais. Por 
isso, foi proposto que ambos os MPs de-
sistissem da ação. 

LÂMPADAS FLUORESCENTES
O presidente do Sindicato do Co-

mércio Varejista de Material Elétrico e 
Aparelhos Eletrodomésticos de São 
Paulo (SincoElétrico), Marco Aurélio 
Sprovieri, revelou que o acordo setorial 
na área de lâmpadas fluorescentes e si-
milares está evoluindo. Cabe à entidade 
gestora estabelecer um modelo de co-
letor adequado. Ele está sendo dimen-
sionado para 200 lâmpadas e a previsão 

é ampliar o número de pontos à medida 
que o processo do estabelecimento dos 
coletores e a logística operacional evo-
luam até a homologação das empresas 
responsáveis pela descontaminação do 
produto. 

EMBALAGENS
O consultor jurídico para Meio 

Ambiente da Federação Nacional do Co-
mércio de Combustíveis e de Lubrifi-
cantes (Fecombustíveis), Bernardo Sou-
to, falou sobre o acordo setorial de em-
balagens de óleos lubrificantes. Apesar 
dos avanços, há impasse acerca da res-
ponsabilidade de quem deve prestar 
conta na devolução do resíduo, cuja de-
finição será do Ministério do Meio Am-
biente.

O comerciante recebe o produto 
usado e o disponibiliza para ser retirado. 
Os fabricantes, entretanto, querem que 
o comércio emita recibo pelos resíduos 
recebidos e os entreguem nos pontos 
concentradores. As negociações conti-
nuam, pois para o comércio, alguns pon-
tos extrapolam as obrigações legais e 
podem onerar o setor.

ELETROELETRÔNICOS
A proposta para o acordo setorial 

de resíduos eletroeletrônicos foi expos-
ta pelo gerente do Departamento de 

Sustentabilidade da Associação Bra-
sileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee), Ademir Brescansin. Segundo 
ele, ainda há muitos entraves a serem 
superados, a exemplo do reconheci-
mento da não periculosidade dos pro-
dutos descartados durante as fases de 
coleta, triagem e transporte e a criação 
de documento autodeclaratório para o 
transporte dos produtos descartados, 
com validade nacional.

Meio ambiente

Grupo Técnico de Trabalho de Meio Ambiente se reuniu em Brasília, no dia 5 de maio

Avançam acordos setoriais da Política de Resíduos Sólidos. Reunião na CNC 

debateu, ainda, a proposta na área de resíduos de eletroeletrônicos

Vagner fala da conscientização social

Fonte: CNC
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A
Câmara Municipal de Maceió 
aprovou, em sessão ordinária 
no dia 3, o requerimento que 

cria a Frente Parlamentar em Defesa 
da Atividade Produtiva do Comércio 
de Maceió. A ideia foi sugerida em au-
diência pública, em 28 de abril, con-
vocada pelo vereador Francisco Sales 
(PPL). Além do propositor da iniciati-
va, o vereador Chico Filho (PP) subs-
creve o documento.

Segundo Francisco Sales, novos 
nomes de vereadores devem se jun-
tar, nos próximos dias, à Frente e 
qualificar ainda mais a discussão. A 
expectativa é de que ela seja com-
posta por cinco vereadores.

Também de acordo com o autor 
do requerimento, existe a intenção de 
se criar uma Frente Parlamentar mista 
em parceria com a Assembleia Legis-
lativa de Alagoas (ALE), que foi repre-
sentada, na audiência pública do dia 
28, pelos deputados Rodrigo Cunha 
(PSDB) e Bruno Toledo (PROS).

“Um dos objetivos da Frente 
Parlamentar é fazer com que as dis-
cussões e decisões tomadas pelo go-

verno do Estado deixem de ser de ci-
ma para baixo, quando o assunto é o 
interesse do empresário maceioense 
e alagoano. Infelizmente, muita ati-
tude adotada quanto à carga tribu-
tária, por exemplo, o comércio só fica 
sabendo depois que está na iminên-
cia de ser posta em prática”, declarou 
Francisco Sales.

SETOR
O segmento do comércio de 

bens, serviços e turismo em Alagoas 
representa 72% do PIB do Estado. O 
volume maior se concentra na capi-
tal. As dificuldades encontradas pelo 
setor têm levado a discussões no 
executivo e legislativo e, recente-
mente, a Fecomércio articulou a im-
plantação da Frente Parlamentar na 
Assembleia Legislativa. Na audiência 
realizada na Câmara Municipal, no 
dia 28, a assessora técnica, Izabel 
Vasconcelos, e a assessora legislati-
va, Cláudia Pessôa, ambas da Fede-
ração, fizeram proposições em prol 
do comércio e da implantação da 
Frente Parlamentar Municipal.

Em prol do comércio
Câmara cria Frente Parlamentar em Defesa da 

Atividade Produtiva do Comércio de Maceió

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

PATRONAL - Dirigentes, assessores 
e colaboradores da Fecomércio AL 
participarão, entre os dias 23 a 26 de 
maio, do 33º Congresso Nacional dos 
Sindicatos Empresariais do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNSE), no Centro de Convenções do 
Estado da Paraíba, em João Pessoa. O 
evento contará com programação 
técnica com palestras, exposições, 
workshops e apresentações de prá-
ticas bem sucedidas de sindicatos 
em todo o Brasil, além de abordar te-
mas atuais como a atual situação po-
lítica do Brasil e seus efeitos na eco-
nomia e nas empresas.

SUDENE - O presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac, Wilton 
Malta, foi nomeado membro Conse-
lho Deliberativo da Superintendên-
cia de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), na condição de represen-
tante da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), onde atua como 3º diretor 
secretário. A Portaria nº 212 do Mi-
nistério da Integração Nacional foi 
publicada no Diário Oficial da União 
(DOU), em abril.

ASSENTO - O Conselho Deliberativo 
(CONDEL) é o órgão máximo de arti-
culação e decisões estratégicas da 
Sudene, responsável, além de outras 
atribuições, pelo estabelecimento 
de diretrizes e prioridades para o de-
senvolvimento de sua área de atua-
ção, bem como para operacionaliza-
ção dos demais instrumentos de 
ação da Autarquia. Malta foi nomea-
do para um dos três assentos reser-
vados aos representantes da classe 
empresarial.

CELEBRAÇÃO - Em comemoração 
ao Dia das Mães, o Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac, em parceria com a 
Aliança Comercial, realizou, no dia 11 
de maio, uma ação social no calçadão 
do Centro de Maceió, proporcionan-
do serviços nas áreas de saúde, em-
belezamento e lazer aos transeun-
tes, que também tiveram a oportuni-
dade de conhecer um pouco mais da 
atuação sistêmica. Expectativa é de que a Frente seja composta por cinco vereadores



O
presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 

(Fecomércio AL) e do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Arapiraca (Sindi-
lojas Arapiraca), Wilton Malta, e técni-
cos da Federação se reuniram, no dia 
10, com representantes do município 
de Arapiraca a fim de sugerirem a im-
plementação da Taxa Simplificada de 
Arapiraca (TSA). O projeto propõe des-
burocratizar a forma de pagamento 
das taxas municipais e, consequente-
mente, agilizar a rotina da empresa.

A TSA é um modelo que tem co-
mo base o conceito de simplificação 
tributária conjuntamente com um sis-
tema de informação para a gestão tri-
butária pública municipal. Entre as 
principais facilidades estão desburo-
cratizar e racionalizar a arrecadação, 
eliminar inconveniências, modernizar 
a legislação de taxas e reduzir a carga 
tributária individual para a grande 
maioria dos contribuintes.

De acordo com o Malta, o sistema 
da TSA requer a modernização do sis-
tema tributário por meio do desenvol-
vimento de uma solução que objetiva 
administrar o lançamento, o registro e 
a cobrança de todos os tributos muni-
cipais. “A ferramenta possibilitará à Fa-
zenda Municipal gerar informações 
das pessoas físicas e jurídicas referen-
tes a todos os tributos reunidos em um 
único local, proporcionando, dessa 
maneira, eficiência e credibilidade para 
a administração municipal e qualidade 
no atendimento aos contribuintes-ci-

dadãos”, explicou.
Segundo técnicos da Fecomércio, 

alguns municípios do Brasil já imple-
mentaram sistemática semelhante, a 
exemplo de Bauru, em São Paulo. Em 
Alagoas, seria uma medida inovadora e, 
certamente, beneficiaria milhares de 
empreendimentos, além de contribuir 
para a recuperação das receitas muni-
cipais.

Além de Malta, participaram da 
reunião a assessora técnica, Izabel Vas-
concelos, e o consultor, Daniel Berselli, 
ambos da Fecomércio; o secretário 
Municipal de Finanças, Antônio Fer-
nando Lobo; o assessor da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econô-

mico, Michael Chinelato, e o chefe de 
gabinete Prefeitura, Rodrigo Leite.

SETOR FORTE
A força do comércio para a eco-

nomia arapiraquense é significativa. 
São mais de 14 mil empresas que re-
presentam 55% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do município e geram 80% 
dos empregos formais.

Ultimamente, o empresário tem 
sido surpreendido com constantes al-
terações na sistemática de apuração 
dos tributos. Tais mudanças têm one-
rado, na maioria das vezes, a carga 
tributária e aumentado o custo do ne-
gócio.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

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

NOTAS DE RODAPÉ
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DIA DAS MÃES - O Sindilojas Palmei-
ra promoveu, no dia 14, a 10ª edição 
do projeto Minha Mãe é 10. O evento 
foi realizado em parceria com o Sis-
tema Fecomércio/Sesc/Senac, o 
Instituto Gil Cabelereira, o Mirach 
Studio, a gestão municipal e empre-
sários. A programação gratuita ofer-
tou serviços de saúde e embeleza-
mento, além de atrações culturais.

TERCEIRIZAÇÃO - A diretoria do Sin-
cofarma AL participou da reunião da 
Câmara Brasileira de Produtos Far-
macêuticos (CBFarma), no dia 17, em 
Brasília. A discussão central foi a lei 
da terceirização e seus reflexos nas 
empresas do setor. Outros temas fo-
ram a reforma trabalhista, as mudan-
ças na contribuição sindical e a tri-
butação de medicamentos.

CRESCIMENTO - O presidente do 
Sincadeal, Valdomiro Feitosa para-
beniza os atacadistas e distribui-
dores pelo desempenho do setor em 
2016. Apesar do período de recessão, 
o segmento atacadista distribuidor 
cresceu 0,6% em 2016 e faturou R$ 
250,5 bilhões, segundo pesquisa 
Ranking da Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores (ABAD).

Fecomércio e Sindilojas propõem implantação da Taxa Simplificada de Arapiraca. 

Projeto propõe desburocratizar o pagamento das taxas municipais

Proposta da Fecomércio beneficiaria milhares de empreendimentos
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“Enquanto poder público, defendo que, quanto 

maior a concorrência, melhor para o mercado, 

mas isso não significa concorrência desleal. Di-

go isso para deixar claro que sou a favor da re-

gulamentação das plataformas de serviços tu-

rísticos, como o Airbnb. Reitero a importância de 

absorver a inovação”

NOTAS DE INTERESSE

EXPORTAÇÃO - De janeiro a abril de 
2017, as exportações nordestinas to-
talizaram US$ 5,1 bilhões; um cresci-
mento de 31,1% em relação ao mes-
mo período do ano passado. A avalia-
ção é do Escritório Técnico de Estu-
dos Econômicos do Nordeste (Ete-
ne), órgão de estudos regionais do 
Banco do Nordeste. Apenas Alagoas e 
Rio Grande do Norte tiveram desem-
penho positivo na balança comercial, 
sendo o saldo do comércio exterior 
alagoano o maior da Região: US$ 
224,6 milhões. As exportações do Es-
tado também cresceram, com varia-
ção de 168% em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2016.

ESTUDO – Durante a 29ª edição do 
Fórum Nacional, realizada nos dias 18 
e 19 de maio deste ano, no Rio de Ja-
neiro, o economista e especialista em 
finanças públicas, Raul Velloso, apre-
sentou os números de seu estudo so-
bre a situação fiscal alagoana. Para 
Velloso, o Estado tem se destacado 
frente à maior recessão da história. 
Em 2016, a receita tributária bruta de 
Alagoas foi a que mais cresceu no País. 
O Estado está investindo mais e, se-
gundo levantamento produzido pela 
Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan), o Resultado Primário 
foi 54% maior que o apresentado em 
2015.

REGULARIZAÇÃO - A Prefeitura Mu-
nicipal de Maceió instituiu o Programa 
de Refinanciamento Fiscal (PREFIS) a 
fim de promover a regularização de tri-
butos devidos ao município. O prazo 
final para adesão ao PREFIS é o dia 2 
de agosto de 2017. Somente poderão 
ser incluídos os débitos constituídos 
exclusivamente mediante Notifica-
ção e Auto de Infração, ainda que 
pendentes de julgamento na esfera 
administrativa. Além de eventuais 
saldos de parcelamentos anteriores, 
mesmo que em andamento. Para a 
Fecomércio, o programa vem ao en-
contro dos anseios dos contribuintes 
alagoanos.

Aspas“

Marx Beltrão, o ministro do Turismo, afirmou ao participar, 

pela primeira vez, do Congresso Nacional de Hotéis, o Co-

notel 2017.

“Novos postos fiscais e unidades de a-
tendimento serão reinaugurados pa-
ra que os serviços prestados sejam e-
xecutados da melhor forma possível”

Francisco Suruagy, superintenden-
te da Receita Estadual, durante a rei-
nauguração do Posto Fiscal em Del-
miro Gouveia, no dia 24.

“A crise econômica exige moder-
nização da legislação trabalhista, 
mais segurança jurídica e equilí-
brio nas relações de trabalho”

Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), durante seminário na 
Fecomércio SP.

“A ferramenta possibilitará à Fazenda 
Municipal gerar informações das pes-
soas físicas e jurídicas referentes a todos 
os tributos reunidos em um único local”

Wilton Malta, presidente do Sindi-
lojas Arapiraca e da Fecomércio, em 
reunião sobre a Taxa Simplificada de 
Arapiraca (TSA).
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Panorama

 Legislativo

SAQUE FGTS

A Lei 13.446/2017, que permite o sa-
que dos recursos das contas inativas 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), foi publicada no Diá-
rio Oficial da União, no dia 26 de 
maio. A medida beneficia trabalha-
dores que pediram demissão até 31 
de dezembro de 2015 ou que não te-
nham conseguido sacar os recursos 
no caso de demissão por justa causa. 
Também aumenta a remuneração 
das contas individuais do fundo ao 
distribuir 50% do resultado obtido 
no exercício financeiro pelo uso dos 
recursos no financiamento de pro-
gramas de habitação, saneamento 
básico e infraestrutura urbana. De 
acordo com balanço divulgado pela 
Caixa Econômica Federal, no dia 17 
de maio deste ano, já foram pagos R$ 
24,4 bilhões das contas inativas do 
FGTS no acumulado das três etapas 
de pagamento liberadas, entre 10 de 
março e 16 de maio, beneficiando 
quase 16 milhões de trabalhadores 
nascidos entre janeiro e agosto. Ou-
tras 15 milhões de pessoas em todo o 
país têm direitos ao saque das contas 
inativas do FGTS.

MÃES TRABALHADORAS

Em caso de nascimento de filho, mães 
trabalhadoras que dependam unica-
mente de si próprias para seu sus-
tento e de seus dependentes poderão 
ter direito a sacar recursos do FGTS. A 
medida está prevista no Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 443/2016, aprovado 
de forma terminativa na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), no dia 24 de 
maio. Se não houver recurso para 
análise do Plenário, a proposta segui-
rá para a Câmara. Segundo o texto do 
senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-
RN), as mães poderão sacar de sua 
conta vinculada do FGTS até seis par-
celas mensais, no valor de até um sa-
lário-mínimo, durante o primeiro ano 
de vida da criança.

Fonte: Agência Senado

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

31,64%

Mai/2016

Mai/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

1,66%

Mai/2016

Mai/2017

79 pontos

104 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

11,9%

Mai/2016

Mai/2017

83,9 pontos

82,5 pontos

61,3%

73,2%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

O reflexo da economia também repercutiu nega-
tivamente no seguimento de Serviços, em Ala-
goas, no mês de abril.

-194

O número de empregos no Comércio em Alagoas 
reduziu no mês de abril.

-74

-0,4% Produto Interno Bruto em março, segundo o IBC-Br

13,7% Taxa de Desemprego no Brasil, uma de alta de 0,5 p.p.

14,8% Taxa de Desemprego em Alagoas; desempenho estável

165.302 Empresas ativas, em AL, em maio de 2017; desempenho estável

MAIS NÚMEROS
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T
eatro, dança, circo, intervenção 
e performance, no mês de abril, 
preencheram as ruas, os palcos 

e salas de espetáculos na cidade de Ma-
ceió com o Palco Giratório, com o intuito 
de provocar reflexões, extrair ideias e 
promover debates. O Projeto do Sesc é 
ousado na forma de disseminar as artes 
cênicas em todo o Brasil, por apresentar 
espetáculos simultaneamente, percor-
rendo todos os estados. Uma ferramen-
ta importante para a educação e forma-
ção da sociedade.

Com 20 anos de trajetória, o Palco 
Giratório é uma iniciativa do Departa-
mento Nacional em parceria com os de-
mais Sesc Regionais. Em 2017, o circuito 
visitará 144 cidades, em 26 estados e no 
Distrito Federal, com a participação de 
20 companhias, somando 685 apresen-
tações artísticas e 1.188 horas de oficinas 
teatrais. 

Em Maceió, este ano, acontece-
ram 19 apresentações, cinco oficinas, 
uma mesa redonda e um intercâmbio. 
Contaram com nove grupos entre os es-
tados do Ceará, Rondônia, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito 

Federal, além de seis do estado de Ala-
goas.

Os diversos tipos de encenações 
deram destaques nas mídias sociais e 
jornais da cidade, a exemplo a inter-
venção urbana Díluvio MA, do grupo de 
Porto Alegre-RS, ECOPOÉTICA: Arte e 
Sustentabilidade em Intervenções Ur-
banas, onde um ator ficou pendurado no 
viaduto Ib Gatto, dentro de uma rede 
com lixo. O objetivo do grupo é exata-
mente chamar atenção para a respon-
sabilidade com tudo àquilo que o público 
descarta, e para a urgência no tratamen-
to de questões ambientais e sanitárias 
que deveriam ser prioritárias à saúde 
urbana.

”Felizmente temos deparado com 
artistas inquietos, que conseguem dia-
logar muito bem com a contempora-
neidade, eles têm refletido sobre as difi-
culdades que se apresentam e traduzem 
essas inquietações em obras de arte. Um 
pensamento comum entre os artistas 
em circulação com esse projeto é a 
oportunidade de troca com os artistas 
locais por onde eles estão passando”, 
destacou o curador do projeto e analista 

em artes cênicas do Sesc Alagoas, Mag-
nun Angelo.

Reconhecida como uma das maio-
res iniciativas no segmento artes cêni-
cas do País, o projeto atua com teatro, 
dança, circo, intervenção e performan-
ce, indo além das apresentações, pro-
movendo o intercâmbio entre artista e o 
público, disseminando ideias, reflexões, 
questionamentos, troca de experiên-
cias, trilhando um caminho imensurável 
de aprendizado e difusão da cultura. 
“Existe algo que não podemos mensu-
rar: o impacto que o projeto tem na pro-
dução local, a reflexão a cerca das esté-
ticas e a fruição entre os artistas da cir-
culação e os artistas locais. Mas tenho 
certeza que foi um momento esperado 
pelos artistas e pelo público de Maceió”, 
ressaltou o curador.

Maikon K, do Paraná, trabalha nas 
fronteiras entre performance e dança, 
teatro e ritual. O foco de sua arte é o 
corpo como instaurador de realidades e 
os limites entre humano e não-humano. 
Há treze anos pesquisa a alteração da 
consciência através de práticas corpo-
rais e ritos. Entre suas obras estão “Gui-

O maior circuito do País
Palco Giratório do Sesc celebra 20 anos e chegou a Maceió dando um show 

de apresentações artísticas

Intervenção urbana, “Dilúvio MA” levou arte ao cotidiano do público que passava pelo bairro do Poço



lhotina – musical xamânico-terrorista 
em uma sala de aula” (2008), “Corpo An-
cestral” (2013) e “Terrário – dança privé 
num portal interdimensional” (2015). 

Sua primeira apresentação no Pal-
co Giratório  foi a performance “DNA de 
DAN”. Num primeiro momento, o per-
former mantém-se imóvel enquanto 
uma substância seca sobre seu corpo. 
Após essa fase da experiência, ele se mo-
ve. A ação acontece dentro de um ambi-
ente inflável criado pelo artista Fer-
nando Rosenbaum – o público participa 
dentro do espaço. “Dan é a serpente an-
cestral africana, que dá origem a todas as 
formas. A partir desse arquétipo, eu crio 
um rito de passagem pelo corpo. A cons-
trução de outra pele, o ambiente artifi-
cial e a relação com o público são dispo-
sitivos para esta performance, na qual o 
corpo passa por sucessivas transfor-
mações”, afirmou o artista Maikon.

Os grupos artísticos participantes 
do projeto são selecionados pela cura-
doria dos Sesc nacional e regionais (cada 
Sesc possui um), que juntos, analisam tra-
balhos relevantes e que possam levantar 
no público questionamentos, reflexões e 
que ofereçam outros desdobramentos 
além das apresentações em si.

Um projeto dinâmico, que a cada 
ano vem sendo aprimorado por meio de 
um processo colaborativo entre os cu-
radores, atentos na relevância da pro-

dução cênica atual, não repetindo gru-
pos no período de cinco anos, dando 
oportunidade para outros, contem-
plando sempre todas as linguagens das 
artes cênicas.

“Não tenho dúvidas que esse seja 
um dos mais importantes projetos de 
circulação e difusão das artes cênicas no 
Brasil. A força que o projeto tem não 
consegue ser mensurado em números, 
seria muito pouco pensar só isso. Pou-
cos projetos conseguem ter a capilari-

dade que o Palco Giratório. É um projeto 
que precisa ser expandido, ainda tem 
lugares que ele não chega. Mas, aonde 
chega consegue democratizar o acesso 
à produção de artes cênicas, formar 
público, refletir sobre as estéticas dos 
trabalhos apresentados, cria campos de 
diálogos entre artistas e incentiva a pro-
dução. Penso que a maior virtude deste 
projeto é esse poder de abrangência de 
todas as regiões do território brasileiro”, 
segundo Magnun Angelo.
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Espetáculo “Cordel do Amor sem Fim” também fez parte da programação e encantou pela interpretação

Inovação com a performance “DNA de DAN” encenada na Unidade Sesc Poço



P
rogramar uma viagem com 
destino turístico faz parte dos 
planos de boa parte dos bra-

sileiros. Cada pessoa possui um estilo 
de viajar. Uns gostam de cidades, ou-
tros de natureza. Difícil mesmo é en-
contrar alguém que não goste. Viajar 
proporciona conhecer histórias, cos-
tumes, gastronomia, povos de dife-
rentes lugares e etnias. Pensando nis-
so, o Turismo Social do Sesc Alagoas 
preza pela qualidade dos lugares e em 
ampliar o acesso à cultura e lazer aos 
seus clientes.

Oferece viagens e passeios com 
roteiros diferenciados, pré-definidos, 
de curta ou média duração, além de 
preços compatíveis as vantagens 
ofertadas nos mesmos. Os destinos 
priorizam Alagoas e Nordeste como 
um todo, valorizando as regiões ao 
mesmo que contribuem para o for-
talecimento do potencial turístico e 
cultural. “Nossa proposta com o Tu-
rismo Social, não deve ser conside-
rada como um competidor na área, 

isso porque não escolhemos destinos 
massificados ou que possuem gran-
des aglomerações de turistas”, ressal-
tou o Coordenador de Turismo, Apoli-
nário Júnior.

Proporciona o conhecimento dos 
patrimônios históricos e costumes lo-
cais, a exemplo Petrolina e o São João 
do Baixo São Francisco, um dos lugares 
mais animados e diversificados do 
Nordeste, afirmou Apolinário. Tam-
bém consta na programação visitações 
em vinícolas, passeios pelo Rio São 
Francisco e jantares de confraterniza-
ção entre o grupo. Possibilitando a in-
tegração de vários públicos por meio 
de grupos mistos e diversificados.

O turismo de Base Comunitária, 
modalidade desenvolvida pelos pró-
prios moradores de determinado lugar 
é uma prática que o Turismo Social do 
Sesc apoia. Essa nova atuação no seg-
mento é uma reação em resposta as 
mudanças do perfil do turista contem-
porâneo, que busca, além do lazer, 
agregar conhecimentos por meio de 

novas experiências, priorizando valo-
res culturais e naturais oriundos de 
comunidades que preservam a sua ori-
ginalidade. As visitações acontecem 
sempre acompanhadas do guia de tu-
rismo nacional e local, imprescindíveis 
para o sucesso dessas iniciativas. Uma 
relação que, para Apolinário, possibilita 
a integração, proporciona a coopera-
ção entre pessoas de várias idades, cre-
dos, religiões e filosofias.

O Turismo Social do Sesc tem 
parcerias com hotéis, ônibus e restau-
rantes, onde terceirizam alguns ser-
viços. Mas também conta com uma Re-
de de 40 Unidades Extra-Hoteleiras 
(hotéis e pousadas de categorias diver-
sas), em todo o Brasil. Um facilitador 
para os planejamentos e os acessos a 
diversos locais, garantindo sempre 
qualidade e segurança para os clientes. 

O roteiro anual de 2017 é definido 
no início do ano, tendo as inscrições di-
vulgadas no primeiro semestre no site 
institucional e redes sociais do Sesc 
Alagoas.

16  MAIO 2017

www.sescalagoas.com.br

Muita bagagem
Turismo Social do Sesc oferece boas opções de lazer, conhecimento e 

valorização cultural 

Excursão para as cidades de Triunfo e Garanhuns proporcionou o acesso a diversidade da cultura nordestina
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F
iguras como o coelho poeta Fel-
po Filva, o inventor acidental Lolo 
Barnabé, e a bruxinha Zuzu, são 

personagens do mundo imaginário cri-
ado pela escritora e ilustradora, Eva Fur-
nari. Nascida na Itália, residente em São 
Paulo desde criança, e com mais de 60 
títulos, que juntos já venderam mais de 3 
milhões exemplares, a autora foi ho-
menageada na Semana do Livro Infantil 
promovida pelo Sesc em Arapiraca, no 
período de 17 a 20, e 24 a 26 de abril.

O evento foi realizado pelas Co-
ordenações Artístico Cultural e Bi-
blioteca do Sesc com foco no público 
infantojuvenil, – estudantes da rede 
pública e particular. A ação teve como 
objetivo promover a leitura e o livro, 
por meio de visitas aos espaços de 
leitura da Unidade. Participaram de 
ações literárias, como também das 
linguagens: audiovisual (exibições de 
filmes), artes visuais, música e artes 
cênicas.

A prioridade no encontro mante-
ve-se em promover a leitura de clássicos 
da literatura infantil brasileira, tendo co-
mo estímulo um bate-papo com escri-
tores da Coleção Coco de Roda (Im-
prensa Oficial Graciliano Ramos): Carol 

Almeida, autora de “A Gata Diana na 
Terra do Pastoril” e Renata Baracho, 
autora de “A Menina Singeleza”. Gui-
lherme Ramos, Analista em Literatura 
do Sesc Alagoas, também autor de 
“Mateu Errante, Mateu Brincante” – da 
mesma coleção, foi o mediador. 

Durante o evento, os alunos tam-
bém participaram de Contação de His-
tória, com Remendó (Grupo Flor do Ser-
tão), Joelma Dantas, Trupe Gogó da Ema, 
Helga Soares e Nelsinho (Turma do Biri-
binha), palestra de ilustração, com a ar-
quiteta e artista visual, Anny Garcia. Um 
conjunto de atividades que atuou como 

“ponte” entre leitores e autores, fomen-
tando a relação e o estímulo da leitura. 
Para as equipes da área de Cultura do 
Sesc, promover o contato com as obras 
da escritora homenageada e demais da 
literatura infantojuvenil, é uma maneira 
de difundir o gênero e tornar mais fácil o 
acesso as obras dos autores brasileiros.

A iniciativa no Sesc Arapiraca com 
a Semana do Livro surgiu em 2014, e este 
ano contou com participação de 1.144 
alunos, que conheceram o amplo espa-
ço da Unidade, visitando a Biblioteca, a 
sala de Multieventos, espaços para ofi-
cinas e exibições de filmes.

Escritor, obra e leitor juntos
Sesc promove a Semana do Livro Infantil na Unidade de Arapiraca e contribui 

para aproximar autores e leitores

Semana do Livro oferece debate entre alunos e escritores, mediado pelo Analista em Literatura, Guilherme Ramos

Contação de História repleta de aventuras com Joelma Dantas
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Sabor de Alagoas
Chefs do Senac AL apresentam pratos da culinária alagoana durante festival 

realizado nos restaurantes-escola da instituição, em Brasília

N
o cardápio do buffet, pratos da 
culinária alagoana de dar água 
na boca. Bolinho de charque, 

bobó de camarão, carne de sol desfiada 
e acebolada com purê de macaxeira, su-
ruru no coco com pirão, além das so-
bremesas, como a panna cotta de doce 
de leite com castanha de caju, doce de 
mamão verde com coco e o bolo de ma-
caxeira caramelado. Essas iguarias fo-
ram servidas durante a Semana da Gas-
tronomia Regional de Alagoas realizada 
no período de 9 a 12 de maio nos res-
taurantes-escola do Senac, em Brasília 
(DF). 

A alagoana Deine Suruagy é jor-
nalista e há 9 anos trabalha na Câmara 
dos Deputados. No dia 9 de maio, ani-
versário do marido, o assessor parla-
mentar sul-mato-grossense Rodrigo 
Pael, ela decidiu fazer uma surpresa para 
ele durante o almoço no Restaurante-
Escola Senac da Câmara dos Deputados. 
Mas quem foi surpreendida foi ela. A de-
coração do local, que recebeu o colorido 
do filé – bordado tradicional de Alagoas 
– a fez relembrar momentos vividos em 
família, no passado. “Foi um almoço 
muito especial. Por meio dessa deliciosa 
culinária, fui presenteada com lembran-
ças maravilhosas do meu estado de ori-
gem”, disse ela, emocionada. “Foi uma 
grata surpresa comemorar o meu ani-

versário ao sabor de Alagoas”, agradeceu 
Pael. 

Ao longo da semana, os chefs e ins-
trutores do Senac Alagoas, Cícero Harri, 
Édva Queiroz, Wagner Veras e Samuel 
Barbosa, dedicaram-se à preparação 
dos pratos e fizeram questão de re-
cepcionar os clientes dos restaurantes 
durante a abertura do buffet, sempre sob 
a supervisão de Vânia Araújo, respon-
sável técnica pela área de Gastronomia 
do Regional Alagoas. “São profissionais 
muito dedicados que têm o dom de 

transformar produtos em receitas e, 
durante essa semana, estão promoven-
do o estado de Alagoas ao convidar 
todos para um passeio nesse destino tu-
rístico por meio da Gastronomia”, orgu-
lha-se ela ao ressaltar a troca de expe-
riências entre os profissionais alagoanos 
e os funcionários do restaurante, em 
Brasília. “É motivador e enriquecedor”, 
destaca ela que, aos 74 anos de vida – e 
40 dedicados à Gastronomia, é conside-
rada uma grande fonte de inspiração pa-
ra colaboradores e alunos do Senac.

Equipe de Alagoas recepciona clientes durante evento que promoveu um passeio pelo estado por meio da Gastronomia

Os Deputados Cícero Almeida, JHC e Arthur Lira parabenizaram a iniciativa



Experiência e inspiração que levou 
a gerente de unidade do Regional Ala-
goas, Eliene Sarafim, a atentar aos deta-
lhes das empresas pedagógicas locali-
zadas no prédio da Câmara dos Depu-
tados. “Aproveitei a participação no 
evento para realizar uma visita técnica 
ao restaurante e à lanchonete escola e 
fiquei encantada, em especial, com o 
atendimento e o portfólio. Sem dúvida é 
uma referência para a construção do 
nosso Centro Gastronômico e para no-
vas oportunidade de ensino-aprendi-
zagem”, explica Eliene, referindo-se à 
construção do Centro Integrado de Tu-
rismo, Hospitalidade e Lazer do Senac 
Alagoas que, em breve, será inaugurado 
no prédio anexo à Unidade Poço.

“Momentos como esses promo-
vem o estado de Alagoas no Congresso 
Nacional, uma cultura muito apreciada 
pelos servidores, além de incentivar o 
intercâmbio entre os profissionais da 
Gastronomia”, evidencia Marinella Im-
pelizieri, Gerente de Alimentos e Bebi-
das das nove unidades administradas 
pelo Departamento Nacional do Senac 
no Congresso Nacional.   

CONVIDADOS
Os pratos da Semana da Gastro-

nomia Regional de Alagoas também 

foram apreciados, no dia 9 de maio, por 
parlamentares da Câmara dos Deputa-
dos, que receberam os cumprimentos 
do Presidente do Sistema Fecomércio/ 
Sesc/Senac de Alagoas, Wilton Malta, 
da Diretora Regional do Senac Alagoas, 
Telma Ribeiro, do Diretor Regional do 
Sesc Alagoas, Willys Albuquerque, e do 
conselheiro Adeildo Sotero, Represen-
tante do Sindicato do Comércio Vare-
jista de União dos Palmares, durante 
almoço realizado no Restaurante-
Escola Senac da Câmara dos Deputados.  

“Participar dessa Semana de Gas-
tronomia é, para mim, uma grande feli-
cidade. Como alagoano, tenho orgulho 
de afirmar que temos a melhor culinária 
do mundo!”, disse o Deputado Federal 
Cícero Almeida, ao parabenizar a inicia-
tiva. “Nossa culinária é um dos mais im-
portantes atrativos turísticos do nosso 
Estado. Apreciar esses pratos e conhe-
cer, mais de perto, o trabalho de forma-
ção de profissionais dessa área condu-
zido pelo Senac é, sem dúvida, uma 
enorme satisfação. Parabéns aos en-
volvidos”, destacou o Deputado Federal 
João Henrique Holanda Caldas, o JHC. 

“Mais uma ação do Senac que fo-
menta a educação profissional. E como 
parlamentar alagoano, torço para que a 
nossa culinária passe a fazer parte do 

cardápio semanal dos restaurantes do 
congresso nacional”, sugeriu o Deputa-
do Federal Arthur Lira. Também parti-
ciparam do evento os deputados fede-
rais Pedro Vilela e Rosinha da Adefal, e o 
Presidente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo em Sergipe 
(Fecomercio/SE), Laércio Oliveira, que 
também é Deputado Federal. 

O conselheiro Adeildo Sotero 
também ficou encantado com a exce-
lência no atendimento. “O Senac é uma 
escola de primeiro mundo com uma tra-
jetória de grandes contribuições à so-
ciedade e ao País. Parabéns a todos pelo 
evento. O buffet está aprovadíssimo”, 
disse ele. Essa foi a segunda participação 
do Regional Alagoas na Semana de Gas-
tronomia, em Brasília. Para Telma Ribei-
ro, Diretora do Senac Alagoas, “a troca 
de experiências proporcionada pelo 
evento realizado em uma escola de refe-
rência, a valorização da culinária alagoa-
na e a visibilidade nacional são alguns 
pontos que merecem ser destacados”. 
Opinião compartilhada pelo presidente 
do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. 
“Além disso, ressaltamos, frente à ban-
cada alagoana, o compromisso do Senac 
com a educação profissional e o de-
senvolvimento do Comércio também no 
Estado de Alagoas”, finaliza o presidente.
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Chef Cícero Harri prepara um dos pratos do buffet que encantou o casal Deine Suruagy e Rodrigo Pael

As iguarias também foram apreciadas pelos deputados federais Pedro Vilela, Laércio Oliveira e Rosinha da Adefal



www.al.senac.br

20  MAIO 2017

Excelência no atendimento
Equipe do restaurante Imperador dos Camarões participa de palestra e adquire 

habilidades de negociação com foco no atendimento de qualidade

C
olaboradores do Restaurante 
Imperador dos Camarões, 
localizado na Pajuçara, parti-

ciparam da palestra Excelência no A-
tendimento realizada pelo Senac, 
nos dias 19 e 20 de abril, nas depen-
dências do próprio restaurante. Mi-
nistrada pela instrutora Laura Costa 
– especialista em gestão estratégica 
empresarial – a palestra abordou te-
mas como: os princípios de atendi-
mento ao cliente, apresentação pes-
soal e habilidades de negociação.

“O nível de exigência dos clien-
tes tem aumentado de forma consi-
derável e um dos caminhos mais só-
lidos para fidelizar e conquistar no-
vos clientes é investir em um atendi-
mento diferenciado, é desenvolver 
um atendimento de excelência”, des-
taca Laura, ao parabenizar a preocu-
pação da empresa com o treinamen-
to dos colaboradores. “Ao investir em 
conhecimento e incentivar a prática 
de novas técnicas de atendimento, a 
empresa ganha uma equipe mais 
motivada e focada na satisfação do 
cliente. Ganham todos”, comple-
menta a instrutora.

Para o supervisor de atendi-
mento e vendas do restaurante, Fer-
nando Costa, escolher o Senac para 

promover o treinamento fez toda a 
diferença. “É uma instituição que es-
tá diretamente ligada ao setor de 
serviços ao promover cursos que 
qualificam profissionais para atuar 
no segmento. Não poderíamos ter 
feito escolha melhor. Estamos certos 
de que vamos alcançar resultados 
ainda melhores após essa palestra”, 
ressalta o supervisor.

Maria Izabel é uma das garço-
netes. Segundo ela, treinamentos 
como esses são importantes para 
ampliar a visão sobre a área de atua-
ção. “É enriquecedor ouvir os ensi-
namentos de quem tem a visão atual 
do mercado e, a partir daí, desenvol-
ver novas técnicas de atendimento”, 
anima-se. Motivação que também 
contagiou o garçom Anderson Alves. 
“Ao aperfeiçoar e atualizar nossas 
técnicas, contribuímos com o cres-
cimento da empresa e alcançamos 
um diferencial competitivo. Agrade-
ço pela oportunidade”, finalizou Al-
ves.

CURSOS IN COMPANY
Construir o conhecimento 

dentro das organizações é o diferen-
cial competitivo de muitas empresas 
que contratam o Senac a fim de ga-

rantir aos seus colaboradores a ex-
celência na execução dos serviços 
oferecidos aos clientes.

Os cursos In Company do Senac 
são formatados conforme a realida-
de da empresa. Eles podem ser reali-
zados nas dependências do Senac ou 
na empresa solicitante e abrangem 
diversos formatos e serviços: além 
de cursos de capacitação e aperfei-
çoamento, elas também podem ser 
realizadas por meio de treinamento, 
palestras, oficinas e consultorias.

O Senac também oferece a op-
ção de convênio para as empresas e 
instituições que desejam garantir aos 
seus colaboradores e associados des-
contos na realização dos cursos ofe-
recidos na programação regular do 
Senac a fim de fomentar a cultura da 
educação continuada, o que se reflete 
na qualidade dos serviços oferecidos 
aos clientes. Os descontos são esten-
didos a pais, filhos e cônjuges. Para so-
licitar o convênio, a empresa ou ins-
tituição deve apresentar o número 
mínimo de 50 colaboradores.

Para mais informações, agende 
uma visita da Coordenação de Relacio-
namento com o Mercado do Senac por 
meio do telefone (82) 2122.7905 ou pelo 
endereço eletrônico crm@al.senac.br.

Treinamento foi realizado pelo Senac nas dependências do próprio restaurante por meio do programa In Company
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A
fim de proporcionar transfor-
mações na prática pedagógi-
ca, exigidas pelo novo modelo 

de ensino, aos docentes da educação 
básica, ensino médio, educação pro-
fissional e áreas afins, o Senac ofere-
ce o Programa de Formação de Edu-
cadores (PFE) que leva inovação e ex-
celência à prática pedagógica de es-
colas públicas e privadas. O curso 
possui carga horária de 24 horas e 
pode ser dividido em encontros de 4 
ou 8 horas, de acordo com as condi-
ções da escola solicitante.

Entre os dias 13 e 29 de março, em 
parceria com a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc/AL), o Senac capaci-
tou mais de 50 professores da rede 
estadual de ensino por meio da primeira 
etapa do Programa que contemplou as 
escolas Geraldo Melo do Santos, no 
Graciliano Ramos, Marcos Antônio Ca-
valcante Silva, no Benedito Bentes, e Ro-
driguez de Melo, na Ponta Grossa, na 
divisa com o bairro do Vergel do Lago. “A 
parceria com o Senac fortalece a edu-
cação profissional nas escoladas esta-

duais onde foi implantado o Programa 
Alagoano de Ensino Integral. Esse apoio 
é fundamental para fomentar a discus-
são e a reflexão sobre a formação que 
está sendo oferecida aos nossos alunos”, 
destaca Edvaldo Albuquerque, técnico 
pedagógico da Supervisão de Ensino 
Médio da Seduc/AL. Para Jeorge Venân-
cio Lima, coordenador pedagógico da 
Escola Estadual Marcos Antônio, “o PFE 
está sendo vital para entendermos me-
lhor o processo de organização e de ava-
liação das competências dos alunos. É 
necessário refletir para despertar as 
boas práticas de ensino em sala de aula e 
aprender a identificar no aluno qual o 
seu perfil profissional”.

Durante as aulas, novas metodo-
logias de ensino foram abordadas e os 
professores foram desafiados a apre-
sentar uma microaula unindo a teoria 
à prática. “Os profissionais de edu-
cação têm grande poder de influên-
cia sobre seus alunos e, por isso, é 
preciso usar a criatividade para mos-
trar ao jovem estudante as diversas 
possibilidades de atuação, preparan-

do-os para os desafios do mundo do 
trabalho”, destaca Ébene Nascimento, 
instrutora do Senac responsável pela 
turma.

O PFE pode ser ofertado no Senac 
ou nas escolas solicitantes. O curso con-
templa seis unidades curriculares: Cur-
rículo (4h), Conceitos Pedagógicos (4h), 
Práticas Pedagógicas (4h), Planejamento 
Pedagógico (4h), Ensino e Aprendiza-
gem (4h), e Avaliação Pedagógica (4h). 
Thaís Ferro, pedagoga do Senac respon-
sável pelo programa, destaca que, ao 
concluir o PFE, os docentes reconhe-
cem a importância de transformar o 
espaço da sala de aula passando a rea-
lizar a avaliação da aprendizagem num 
processo contínuo. “É um novo olhar 
sobre a educação que precisa ser de-
senvolvido a fim de elevarmos a qua-
lidade do ensino em Alagoas”, finaliza a 
pedagoga.

As escolas interessadas em reali-
zar o Programa de Formação de Educa-
dores podem agendar uma visita da 
equipe Senac por meio do telefone: (82) 
2122.7905.

Prática pedagógica
Por meio do Programa de Formação de Educadores, Senac desperta um novo 

olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem, que deve ser contínuo

Parceria com Secretaria de Educação capacitou professores da rede pública estadual durante primeira etapa do Programa
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Segundo definição do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (art 62), a aprendizagem é a formação 

técnico-profissional ministrada ao adolescente ou jovem 

segundo as diretrizes e bases da legislação de educação 

em vigor, implementada por meio de um contrato de a-

prendizagem. Essa formação realiza-se em programas de 

aprendizagens organizados e desenvolvidos sob a orien-

tação e responsabilidade de instituições de aprendiza-

gem legalmente qualificadas. O contrato de trabalho é 

especial, ajustado por prazo máximo de dois anos, onde o 

empregador se compromete a assegurar ao jovem com 

idade entre 14 e 24 anos inscrito em programa de apren-

dizagem, uma formação técnico-profissional compatível 

com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O 

Aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência, 

as tarefas necessárias a essa formação (art 428 da CLT). 

Ainda citando sobre aprendizagem, a mesma pre-

para o indivíduo para desempenhar atividades profissio-

nais e ter capacidade de discernimento para lidar com di-

ferentes situações no mundo do trabalho.

Muito se fala nesse tema, mas na verdade qual a sua 

real importância? Como ser jovem iniciando sua vida pro-

fissional sem ter oferta de trabalho?

Para os adolescentes, a motivação para ter sua pri-

meira experiência de trabalho é a oportunidade de buscar 

um curso de qualificação profissional, aliando sua expe-

riência teórica juntamente com uma prática. E nesse mo-

vimento de descoberta, movimento atrativo, eles cum-

prem suas tarefas tanto no curso profissionalizante que é 

ofertado, quanto nas atividades que desenvolvem diaria-

mente na empresa. Muito mais que isso, é ter a oportu-

nidade de desenvolver sua postura profissional, adapta-

bilidade, senso crítico, cidadania, disciplina, responsabili-

dade e capacidade para se trabalhar em equipe. 

Para a empresa, a colaboração desses jovens é sem 

dúvida motivadora, renovamos nossos conceitos, ajuda-

mos, compreendemos. 

A Lei assegura as duas partes: o jovem tendo o in-

teresse e comprometimento e a empresa contratando, 

oferecendo a formação técnica profissional, além de uma 

remuneração mensal.

Ajudamos a um desenvolvimento pessoal e profis-

sional para que conquistem um bom desempenho na or-

ganização e no mercado de trabalho. Contribuímos de 

maneira decisiva para a complementação acadêmica, 

pessoal e profissional. 

Que movimento!!! É dar e receber! Uma troca cons-

tante!

Assim sendo, temos um papel de suma importância 

enquanto temos a possibilidade e papel de educar pro-

fissionalmente esses jovens. A partir de suas vivências e 

experiências, com certeza terão maiores possibilidades 

de emprego futuro. Além disso, há uma grande trans-

formação social propiciando melhorar a geração de renda 

das famílias. Ajudamos jovens de várias comunidades e 

níveis culturais a desenvolver também seus talentos 

inerentes, além de facilitar o desenvolvimento de suas 

qualidades.

Artigo

A importância do Aprendiz na inserção

do mercado de trabalho

[...] sua primeira experiência de trabalho é a oportunida-

de de buscar um curso de qualificação profissional, alian-

do sua experiência teórica juntamente com uma prática.

“

Analista I em RH no Sesc Alagoas

Graduada em Psicologia 

Pós-Graduada em Gestão de Pessoas

Ana Cláudia Amorim Cavalcante





19.066 crianças na Educação Infantil 

 na Educação Fundamental26.689
                                 de alimentos 
distribuídos pelo Programa
Mesa Brasil 

1.648.297�leitos ocupados no 
Turismo Social

75.516�apresentações artísticas, 
espetáculos e shows

1.335.219 pessoas beneficiadas
por consultas médicas

251.830 tratamentos concluídos de 
Assistência Odontológica

1.197.920 matrículas em educação 
profissional 

933.469 matrículas concluídas

com  de aprovação 76,4%  

630�Unidades Operativas

em  munípios atendidos 2.263

75,29%     da Receita Compulsória 
Líquida aplicados em cursos e
programações gratuitas, como o PSG

162.210.644 horas-aula de 
matrículas concluídas
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Às Federações do Comércio do Bens, Serviços e Turismo cabem a representação
das empresas perante os poderes constituídos e a oferta de produtos e serviços 
específicos para o segmento 

Se fizemos tudo isso durante , imagine 1 ano

o que ainda poderemos fazer nos próximos!

162.210.644�       horas
de matrículas em Formação Inicial e
Continuada, Educação Profissional
e Superior 

162.210.64475,29%

44.445.377�Kg


