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om a evolução social e tecnoló-

C gica, naturalmente as relações de 

trabalho precisam acompanhar os 

avanços para se ajustarem às novas rea-

lidades e demandas do mercado. Se antes 

os postos de trabalho eram preenchidos 

por funções bem definidas, hoje existem 

profissões até então jamais imaginadas. 

Assim, novos tipos de profissões surgiram e 

surgirão. Dar segurança a essas relações 

com uma legislação trabalhista que ainda 

passeava pela década de 40 passou a ser 

uma tarefa difícil. Há muito os empresários 

clamavam por um normativo que pudesse 

trazer a disposição legal para perto da reali-

dade das relações trabalhistas. 

Como empresário há décadas e mili-

tante da representação empresarial, posso 

dizer com segurança que era urgente a ne-

cessidade de uma atualização, a qual nos 

chega por meio da Reforma Trabalhista. 

Mas o fato de ser uma conquista do setor 

produtivo não significa que há parcialidade. 

A reforma favorece o empregado e o em-

pregador. Existe um preconceito na cultura 

brasileira de que o aumento da eficiência 

produtiva implica necessariamente na pio-

ra das condições de vida do trabalhador. Por 

isso, com maior segurança ainda, digo que é 

preciso desmistificar a ideia de que a Refor-

ma Trabalhista é contrária aos direitos dos 

trabalhadores, pois a modernização da le-

gislação criará um ambiente propício para a 

expansão da economia, visto que estimula-

rá o equilíbrio das relações negociais.

Nesse contexto, vemos a reforma co-

mo um instrumento que irá contribuir com 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Reforma trabalhista

a redução dos custos do trabalho, proteger 

a empresa e dar segurança legal às partes. A 

prevalência do negociado sobre o legislado 

gera o fortalecimento das negociações co-

letivas e esse fortalecimento repercutirá na 

geração de emprego e renda e na conse-

quente diminuição das desigualdades so-

ciais.
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Entrevista

O
s avanços tecnológicos revo-
lucionaram o jeito de fazer 
negócios. Se por um lado, 

gerou mais opções para as empresas 
alcançarem seu público-alvo, viabili-
zando inúmeras formas de atender às 
necessidades e desejos dos clientes, 
por outro, aumentou o grau de exi-
gência dos consumidores e a veloci-
dade de respostas a estas exigências. 

Em entrevista à Folha Fecomércio, o 
Consultor do Senac, especialista em 
Gestão Estratégica de Empresas, 
Mestre em Estratégia do Desenvolvi-
mento Sustentável e Doutor em Ad-
ministração de Empresas, Paulo Im-
buzeiro, reforça a necessidade de um 
novo olhar para a educação profissio-
nal a partir desse novo cenário.

Folha Fecomércio – Quais as princi-

pais consequências dessas mudan-
ças? 

Paulo Imbuzeiro – São mudanças 
carregadas de grandes desafios, prin-
cipalmente com aumento da concor-
rência. O empresário precisa pensar 
em diferenciação e adequação ao per-
fil dos seus clientes, além de investir, 
cada vez mais, na personalização das 
experiências. Ou seja, interagir de 
forma específica com cada cliente, e 
não tratar todos da mesma maneira. 

Folha Fecomércio – As empresas es-
tão preparadas para as novas exigên-
cias dos clientes? 

Paulo Imbuzeiro – Muitas empresas 
continuam avessas ou não conse-
guem acompanhar a velocidade des-
tas mudanças. Em muitos casos, elas 

são reativas e tendem a imitar a con-
corrência, seguindo o fluxo da maio-
ria. Um bom exemplo são as datas co-
memorativas, criadas para estimular o 
comércio nos períodos de baixa, e pa-
ra motivar ações promocionais e de 
valorização dos clientes. Contudo, 
boa parte das empresas agem como se 
participar daquele momento fosse 
uma obrigação, realizando ações des-
planejadas, apenas  para que o dia não 
passe em branco. Nestes casos, a falta 
de um planejamento com ações or-
questradas e consistentes para os cli-
entes faz com que a maioria das em-
presas não se diferencie dos seus con-
correntes. É sempre mais do mesmo. 
E nestes casos, o cliente termina op-
tando pelo menor preço.

Folha Fecomércio – Então, o que fa-

Eles têm novas razões
Paulo Imbuzeiro, consultor do Senac, destaca as novas exigências dos clientes 

e reforça a necessidade de um novo olhar para a educação profissional 

Segundo Imbuzeiro, empresários e trabalhadores precisam sair da zona de conforto



Entrevista

zer para se manter competitivo? 

Paulo Imbuzeiro – Criar ações que 
culminem em uma experiência nova 
para os clientes. Esse é o caminho! 
Muitas empresas já estão desenvol-
vendo estratégias visando oferecer 
um relacionamento mais próximo 
com seus clientes da forma correta, já 
que, atualmente, os consumidores 
consideram o atendimento de quali-
dade e a personalização da experiên-
cia como essenciais, principalmente 
para evitar contatos improdutivos e 
fazer com que as interações aconte-
çam apenas quando realmente forem 
importantes. Ou seja, os clientes não 
querem apenas ser valorizados no 
momento da compra, mas também 
em outros contatos sem a pretensão 
da venda. Os empresários precisam 
compreender que, no atual cenário, 
entregar o produto ou serviço e ser 
educado com o cliente já não são mais 
suficientes. A prestação do serviço 
não garantirá que o cliente não pense 
em ir embora e a empresa seja indis-
pensável. É preciso que o cliente per-
ceba valor com a experiência recebi-
da, e isso inclui tudo o que acontece 
com o cliente desde a entrada da em-
presa até a sua saída. É preciso apro-
veitar todas as oportunidades de se 
envolver com o cliente e mantê-lo sa-
tisfeito, pois qualquer oportunidade 
desperdiçada será uma brecha para 
que o cliente escolha mudar para um 
concorrente. Portanto, conhecer o 
perfil do cliente, saber o que ele quer, 
oferecer o melhor a ele e proporcio-
nar um relacionamento contínuo são 
as regras básicas para manter um re-
lacionamento de qualidade e manter-
se competitivo.

Folha Fecomércio – Atender bem 
ainda faz a diferença?

Paulo Imbuzeiro – Tudo começa 
com um excelente atendimento. Re-
ceber o cliente é acolhê-lo na empre-
sa, compartilhando com ele os valores 
organizacionais. É neste momento 

que se inicia o processo de atendi-
mento. É o contato inicial. A qualidade 
do serviço prestado será percebida 
pelo cliente, quanto às suas expectati-
vas, a partir das primeiras trocas de 
impressões com os colaboradores da 
empresa que precisam estar prepara-
dos para oferecer o melhor, para que o 
cliente se sinta confortável e usufrua 
de uma experiência memorável. São 
os pequenos detalhes que inspiram 
confiança, segurança e dão o tom do 
bom atendimento.

Folha Fecomércio – Como alcançar 
esse diferencial? 

Paulo Imbuzeiro – Para oferecer um 
atendimento de qualidade é preciso 
preparar toda a equipe. E isso inclui 
questões técnicas e comportamentais 
com destaque para a responsabilida-
de, saber trabalhar em equipe, ser co-
laborativo e organizado, ter proativi-
dade, bom relacionamento interpes-
soal, adaptabilidade, dentre outras 
tantas competências e habilidades. 
Dessa forma, o desenvolvimento da 
equipe poderá ser estruturado na 
prioridade “do fazer”, e não apenas 
“do saber”. Um cenário que gera 
grandes oportunidades para o mer-
cado de educação profissional, prin-
cipalmente para as organizações que 
estejam acompanhando as mudanças 
do mercado e que propiciem uma for-
mação prática, direcionada às exigên-
cias dos diversos setores da econo-
mia. A educação profissional precisa, 
cada vez mais, estar alicerçada em 
metodologias ativas de aprendiza-
gem, como tem feito o Senac ao ofe-
recer cursos que proporcionam aos 
alunos o desenvolvimento das com-
petências necessárias para que os 
profissionais saibam conhecer o cli-
ente, entender suas necessidades e 
oferecer uma prestação de serviço 
tecnicamente correta e com toques 
diferenciados a fim de que o atendi-
mento proporcione uma experiência 
única para o cliente.

Folha Fecomércio – Então, não há 
mais espaço para quem vive na “zona 
de conforto”? 

Paulo Imbuzeiro – As grandes trans-
formações geradas, principalmente, 
pelas novas tecnologias veem impac-
tando diretamente na comunicação, 
na construção do conhecimento, in-
teração social e no mundo dos negó-
cios. Ou seja, na vida de qualquer pro-
fissional que está no mercado ou que 
ainda irá escolher uma área para atua-
ção. Essas mudanças são constantes e 
exponenciais. E o que hoje pode ser 
um emprego garantido, amanhã po-
derá não existir mais. Diante desse ce-
nário de grande transformação, é im-
portante que empresários e trabalha-
dores estejam atentos às mudanças e 
saiam da "zona de conforto". Afinal, 
sem estudo e sem atitude fica difícil se 
encaixar neste novo ambiente de 
constante transformação. Aprender 
novas habilidades, estar pronto para 
as oportunidades, investir na qualifi-
cação da equipe e, principalmente, 
criar um plano para o futuro. Esse é o 
caminho.

Consultor do Senac, Especialista em Gestão Estratégica de Empresas

Mestre em Estratégia do Desenvolvimento Sustentável

Doutor em Administração de Empresas

Paulo Imbuzeiro



O
Seminário Entendendo a Re-
forma Trabalhista, uma reali-
zação da Confederação Na-

cional do Comércio (CNC) com trans-
missão em 360 pontos no País, reuniu 
especialistas para abordar o tema 
apontando as mudanças e os benefí-
cios. Em Alagoas, participaram diri-
gentes sindicais e diretores do Sistema, 
que atuarão como multiplicadores da 
informação.

A abertura foi feita pelo presiden-
te da Fecomércio Sergipe e deputado 
federal, Laércio Oliveira. Para ele, a le-
gislação engessada afastava os investi-
mentos, por isso, acredita que a refor-
ma acarretará em aumento da empre-
gabilidade e um ambiente saudável de 
segurança jurídica. 

O especialista em Relações de 
Trabalho, José Pastore, proferiu a pa-
lestra “A Reforma Trabalhista – princi-
pais aspectos” e afirmou que a reforma 
busca um ambiente mais favorável. 
“Temos 4 milhões de ações trabalhistas 
por ano. O Brasil é campeão mundial e 
não é o clima mais favorável para ter 
um ambiente produtivo. A Reforma 
Trabalhista é uma lei que deve trazer 
uma redução de conflito”, avaliou. 

Falando sobre os reflexos da re-
forma no sistema confederativo da re-
presentação sindical, a gerente execu-
tiva de Relações do Trabalho da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), 
Sylvia Lorena, disse que existem dois 
impactos: primeiro, a mudança na for-
ma como as entidades interagem com 
as empresas, estabelecendo a aproxi-
mação necessária para que a lei se apli-
que com equilíbrio entre os direitos 
dos trabalhadores e a competitividade. 
Segundo, o empoderamento da nego-
ciação coletiva. E observou que “o fim 
da contribuição sindical não é um en-
fraquecimento das entidades, mas uma 
oportunidade destas serem mais for-
tes, mais representativas e que defen-
dam, de fato, os interesses da sua cate-
goria”, disse.

Outro tema trazido pelo seminá-
rio foi “O papel do advogado na defesa 
dos interesses das empresas”, com 
Carla Romar, advogada e professora da 

PUC. Lembrando que a reforma prevê 
o legislado sobre negociado, Carla en-
fatizou que isso não significa que não 
existem parâmetros, pois houve a am-
pliação da negociação, mas foram as-
seguradas as garantias constitucionais. 
“Não deixe margem para se falar em 
prejuízo e um desrespeito à justiça so-
cial e à dignidade do trabalhador”, pon-
tuou.

Participam da videoconferência o 
presidente da Fecomércio e do Sindilo-
jas Arapiraca, Wilton Malta; do Sindi-
lojas União, Adeildo Sotero; Sindilojas 
Palmeira, Gilton Lima; Sindilojas Pene-
do, Ana Luíza; Secovi, Nilo Zampiere 
Júnior; Sincadeal, Valdomiro Feitosa; 
Sirecom, Arthur Guillou; a diretora Re-
gional do Senac, Telma Ribeiro, o dire-
tor Regional do Sesc, Willys Albuquer-
que, e Sicomércio, Samuel Brasil. O 
presidente da Junta Governativa do 
Sincofarma, José Carlos Medeiros, 
acompanhou o seminário in loco no Rio 
de Janeiro como representante da Fe-
deração.

CONGRESSO BRASILEIRO
Atentas às mudanças na legis-

lação trabalhista, a CNC, a Fecomércio 
e o Sindicato da Habitação de Alagoas 
(Secovi AL) prestigiaram, nos dias 14 e 
15, o 8º Congresso Brasileiro de Direito 
Material e Processual do Trabalho: De-
safios Contemporâneos, realizado pelo 
Tribunal Regional do Trabalho de Ala-

goas e pela Associação dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho de Alagoas 
(Amatra19), em Maceió. O evento teve 
entre seus patrocinadores a CNC e o 
Secovi AL. A interpretação e aplicação 
da nova legislação de forma equilibrada 
com os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa foi o tema central dos 
debates, que tiveram a participação 
dos ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Lélio Bentes Corrêa e 
Alexandre Agra Belmonte.

Para o diretor da CNC e presiden-
te da Fecomércio, Wilton Malta, o con-
gresso foi uma oportunidade de deba-
ter temas de impacto nas relações tra-
balhistas. “Com as recentes mudanças 
é importante discutir os reflexos prá-
ticos que podem ocorrer nas relações 
trabalhistas, e a Justiça do Trabalho 
tem um papel fundamental no equilí-
brio dos interesses de empregadores e 
empregados”, analisou. 

O presidente do Secovi AL, Nilo 
Zampieri, participou do painel “Os ho-
rizontes do sindicalismo no Brasil”. Para 
ele, dialogar é a melhor maneira de am-
pliar as possibilidades e criar estraté-
gias para manutenção dos sindicatos. 
“A contribuição é fundamental para a 
manutenção de qualquer sindicato e as 
convenções coletivas têm um forte im-
pacto nas regras de negociação. Por is-
so, sindicatos laboral e patronal, com 
essa reforma, precisam estar juntos”, 
disse.
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Reforma trabalhista
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Atentos ao novo cenário, Fecomércio e sindicatos acompanham debates 

sobre as mudanças na legislação trabalhista

Evento teve a participação dos ministros do TST Lélio Bentes e Alexandre Agra
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O
crescente comércio bilateral 
entre China e Brasil e o espíri-
to empreendedor do Nordeste 

foram enfatizados pela Cônsul-Geral da 
China em Recife, Li Feiyue, aos empre-
sários presentes Encontro de Oportu-
nidades de Negócios China – Alagoas 
promovido pela Fecomércio, no dia 30 
de agosto, com o apoio do Consulado da 
República Popular da China e da China 
Trade Center.

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, ressaltou que o encontro 
é uma oportunidade de negócios, pois 
há interesses mútuos. E esse interesse 
foi demonstrado pela cônsul Li Feiyue. 
“A relação comercial China-Brasil tem 
se mantido em alto nível. Em 2016, o 
volume do comércio bilateral chegou 
aos 67 bilhões de dólares. Segundo a 
estatística do lado brasileiro, no pri-
meiro trimestre de 2017 o volume do 
comércio bilateral totalizou 40,6 bi-
lhões de dólares”, afirmou.

De acordo com Feiyue, além do co-
mércio de produtos tradicionais, a coo-
peração na área de infraestrutura, manu-
fatura, eletricidade, energia e agricultura 

também ganham destaques. “O investi-
mento chinês no Brasil alcança 40 bilhões 
de dólares e mais de 200 empresas já se 
encontram instaladas no Brasil”, disse, 
ressaltando que o Nordeste além de ser 
destacar pelas paisagens naturais e pela 
culinária, é uma região empreendedora e 
tem alcançado um ritmo de desenvol-
vimento superior ao nacional, tornando-
se um polo econômico.

Além de empresários, presti-

giaram o evento o deputado estadual 
membro da Frente Parlamentar em 
Defesa do Comércio, Gilvan Barros; o 
secretário de economia de Maceió, Fe-
lipe Mamede; representantes da Se-
detur, da Aliança Comercial, do Sebrae, 
da Asa, as CDL, do Sindilojas Arapiraca, 
do Sindilojas Palmeira dos Índios, do 
Sindilojas União dos Palmares, do Si-
recom AL, do Sincofarma AL, do Sin-
cadeal e do Secovi AL.

Internacionalização
Em encontro promovido pela Fecomércio, a Cônsul-Geral da China em Recife 

afirma que a relação comercial China-Brasil tem se mantido em alto nível

Durante o evento, a Cônsul-Geral ressaltou empreendedorismo do Nordeste

A
partir de uma iniciativa da Feco-
mércio em parceria com a Re-
ciclus, Maceió já conta com 15 

pontos de coleta de logística reversa de 
lâmpadas, transformando Alagoas no 
primeiro estado nordestino a imple-
mentar essa política de meio ambiente. 
No último dia 6, o presidente da Fede-
ração, Wilton Malta; o gerente de ope-
rações da Reciclus, William Gutierrez; e 
a gerente de resíduos sólidos da Secre-
taria do Estado do Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos de Alagoas, Elaine Melo; 
participaram da entrega dos coletores 
no supermercado Unicompra Farol e na 
Incomel, em Jaraguá. 

O consumidor que desejar pro-
mover o descarte seletivo de lâmpadas já 
podem se dirigir aos estabelecimen-tos: 
Multicoisas (Ponta Verde), Leroy Mer-
lin, Carajás, Tupan, Extra (Farol e Man-
gabeiras), supermercados Unicompra e 
as lojas da Incomel (Jaraguá e Jatiúca). 
Em breve, a Paragominas e a Casas Jar-
dim (farol) também terão um coletor.

Com 1m de largura, o coletor é fei-
to em madeira e tem capacidade para 
200 unidades de lâmpada tubular e 600 
unidades de lâmpada compacta. As em-
presas interessadas podem procurar a 
Fecomércio. Informações: 3336-4463, 
com Vagner Cavalcanti.

Alagoas é o primeiro estado do NE a implantar pontos de coleta de logística 

reversa de lâmpadas

Coletor armazena até 800 lâmpadas
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P
ara aproximar a Frente Parla-
mentar Municipal em Defesa 
do Comércio de Maceió e os 

empresários da capital, a Fecomércio 
promoveu, no dia 4, um almoço com o 
presidente da Câmara de Vereadores, 
Kelmann Vieira (PSDB); os parlamen-
tares Francisco Sales (PPL), Chico Ho-
landa Filho (PP) e Siderlane Mendonça 
(PEN), membros da Frente; e entida-
des representativas do setor. O en-
contro aconteceu no restaurante do 
Senac Poço. 

O presidente da Federação, Wil-
ton Malta, apresentou aos vereadores 
alguns pleitos da 'Agenda Legislativa 
para o Município de Maceió' da enti-
dade. Afirmando que alguns Projetos 
de Lei (PL) impactam no Comércio, 
Malta expôs a importância de um 
diálogo prévio entre os parlamentares 
e o setor produtivo. “Há a necessidade 
da troca de informações antes dos 
projetos chegarem à discussão. É pre-
ciso ouvir as entidades sobre os possí-
veis impactos no Comércio e, conse-
quentemente, na sociedade. Vamos 
dividir a responsabilidade que os se-
nhores têm ao fazer o projeto de lei ao 
discutir o assunto”, ponderou.

Entre os projetos que foram ci-
tados estão o PL 6582/14, que proíbe o 
uso da parte traseira do ônibus para 
propaganda ou quaisquer outros ser-
viços; o PL 6579/14, que prevê a obri-
gatoriedade da devolução integral e 
em espécie do troco; o PL 6540, o qual 
estipula um tempo de atendimento ao 

usuário nos caixas de hipermercados, 
supermercados e congêneres; e o PL 
6629/14, que torna obrigatória a per-
manência de monitor nos estabeleci-
mentos que disponibilizam brinque-
dotecas.

A proibição de estacionamento 
em ruas com pontos comerciais, a ins-
tituição da Faixa Azul na Fernandes 
Lima e a burocracia excessiva na con-
cessão de licença de localização foram 
outros pontos abordados. Os empre-
sários afirmam que essas situações 
oneram ainda mais as empresas num 
momento frágil da economia. “Como 
um empresário que vê seu faturamen-
to cair de R$ 200 mil para R$ 70 mil 
pode pagar seus impostos e manter a 
sobrevivência da sua empresa e de 
seus postos de trabalho?”, questionou 
Gilton Lima, vice-presidente da Feco-
mércio. O presidente da Frente Parla-
mentar Municipal, Francisco Sales, 
concordou. “O fortalecimento do Co-
mércio não é só uma questão de eco-
nomia; é também questão de segu-
rança e da parte social”, disse.

Os parlamentares colocaram-se 
a disposição para debater temas de in-
teresse do setor, mas afirmaram que 
buscarão avaliar os pleitos de modo ge-
ral, uma vez que compreendem que, 
quanto maiores as dificuldades do se-
tor, maior o risco da população ficar 
sem a possibilidade de emprego. Tam-
bém participaram do encontro a Ali-
ança Comercial, a CDL, a ASA, a FIEA, o 
Sebrae AL, o Sesc e o Sindibeleza.

Comércio de Maceió
Fecomércio promove diálogo entre setor e Frente 

Parlamentar Municipal

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

SEGS – A Fecomércio recebeu, em 31 
de agosto, a multiplicadora do Siste-
ma de Excelência em Gestão Sindical 
(Segs) da Fecomércio CE, Geórgia 
Philomena.  A visita teve como foco a 
Avaliação de Consenso anual do Segs. 
Além da federação, os sindicatos filia-
dos também passaram pela avaliação, 
mas diferentemente dos anos ante-
riores, houve uma avaliação coletiva.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS – A avalia-
ção coletiva tem como objetivo criar 
um ambiente que potencialize a troca 
de experiências e a análise conjunta 
das práticas. Para que o resultado re-
fletisse a realidade de cada entidade, 
os participantes foram divididos em 
dois grupos. Pela manhã, foram ava-
liados os sindicatos sediados na capi-
tal (Sincadeal, Sirecom AL, Secovi AL e 
Sincofarma AL), enquanto à tarde in-
teragiram as entidades com base no 
interior (Sindilojas Arapiraca, Sindilo-
jas Palmeira dos Índios, Sindilojas Pe-
nedo e Sindilojas União dos Palma-
res).

FESUPER - O Sistema Fecomércio/ 
Sesc/Senac Alagoas e o Sincadeal 
participaram, entre os dias 20 e 22, da 
17ª edição da Feira e Exposição Ala-
goana de Supermercados (Fesuper), 
realizada pela Associação dos Super-
mercados de Alagoas (ASA). Chamada 
de Fesuper Agreste, pois foi a primei-
ra edição realizada em Arapiraca, a 
feira ofertou aos empresários super-
mercadistas e atacadistas um espaço 
de negócios, relacionamento e co-
nhecimento.

VOLUME - Foram três dias de intenso 
movimento para as 160 empresas re-
presentadas nos estandes e a estima-
tiva dos organizadores foi receber 
mais de 10 mil visitantes. A escolha 
por Arapiraca para sediar a primeira 
edição no interior de Alagoas consi-
derou o fato de que o município tem 
participação significativa no setor, 
sendo sede de importantes indústrias 
e distribuidoras. Durante o evento, o 
Sistema Fecomércio apresentou aos 
empresários e visitantes a variedade 
de seus produtos e serviços.

Entidades expuseram a necessidade de um diálogo prévio com o setor produtivo



P
roporcionar um dia de lazer 
com atividades recreativas, 
culturais, educativas e espor-

tivas. Esse foi o principal objetivo 
pensado pelo Sesc, em parceria com 
o Senac e o Sindilojas Arapiraca e 
apoio da Fecomércio, ao idealizar o 
projeto Brincando no Parque em 
2012. De lá para cá, o projeto se con-
solidou no calendário de outubro, 
mês no qual se comemora o Dia das 
Crianças.

O modelo deu tão certo que seus 
organizadores decidiram, este ano, 
ampliar o número de beneficiados. 
Além da 6ª edição no Parque Ceci Cu-
nha, em Arapiraca, as atividades lúdicas 
serão levadas à Palmeira dos Índios, Pe-
nedo e União dos Palmares. A iniciativa 
só será possível porque os Sindilojas 
destes municípios abraçaram a ideia e 
se tornaram parceiros.

Assim como nas edições realiza-
das até hoje, as atividades recreativas 
incluem jogos cooperativos, pintura 
facial, penteados, fotos artísticas, 
xadrez gigante e o resgate de jogos 
populares. A estrutura dispõe de brin-
quedos infláveis, recreadores, ofici-
nas educativas e o estímulo à leitura 
com a unidade móvel de biblioteca do 
Sesc (BiblioSesc). Músicas e grupos de 
animação completam a programação 
do evento pensado para promover um 
dia especial para a criançada.

O evento conta, ainda, com o apoio 
de empresas do comércio que colabo-
ram doando guloseimas e brindes a 
serem distribuídos. O projeto, além de 

proporcionar à sociedade um lazer 
interativo, planta sementes. “O Sistema 
Fecomércio tem um olhar especial para 
as crianças, pois tem consciência da im-
portância de se trabalhar a cidadania 
desde cedo. Uma iniciativa como essa 
valoriza as crianças e cada sorriso re-
presenta a recompensa para a equipe 
organizadora”, ressalta Wilton Malta, 
presidente do Sindilojas Arapiraca e do 
Sistema.

ESTRUTURA
Em relação à estrutura, o Sesc 

estará presente com quatro tendas, 
dois portais infláveis, um grupo de 
animação, professores de educação 
física, recreadores, oficineiros, estru-
tura de som, além da unidade móvel 

de biblioteca. Já o Senac participará 
com duas tendas e mobilizará 50 co-
laboradores. Os Sindilojas mobilizam 
empresários parceiros e o poder pú-
blico e, durante o evento, participarão 
com seus respectivos colaboradores.

PROGRAME-SE 

: 08/10
Palmeira dos Índios – Praça do Skate

: 12/10
Arapiraca – Parque Ceci Cunha

: 14/10
Penedo – Praça Comendador Peixo-
to

: 21/10
União dos Palmares – Praça Padre Cí-
cero

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

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

NOTAS DE RODAPÉ

FOLHA FECOMÉRCIO  11

DIA DE LAZER - No Dia da Indepen-
dência (7), o Sindilojas Palmeira organi-
zou, em parceria com o Sesc, uma ex-
cursão ao balneário Sesc Guaxuma, ga-
rantindo um dia de diversão aos cola-
boradores de seus associados. Foi se-
gunda viagem organizada pela entida-
de neste ano. A programação incluiu 
jogos recreativos, hidroginásticas e 
muita música.

CENTRO NOVO – Para apoiar a Revita-
lização do Centro Novo, lojistas de Ara-
piraca realizaram o 2º Feirão do Centro 
Novo, de 7 a 10, no Parque Ceci Cunha. 
O evento ofertou produtos com des-
contos exclusivos e foi organizado pela 
Associação do Centro Novo de Arapira-
ca (Acena), com o apoio da prefeitura, 
do Sindilojas, Sebrae, CDL e Tenda Má-
gica. 

ATACADISTA – O presidente do Sinca-
deal, Valdomiro Feitosa, participou da 
Feira e Exposição Alagoana de Super-
mercados, em Arapiraca, entre os dias 
20 e 22. Feitosa sempre defendeu a im-
portância do município para o setor e 
acredita que o evento tenha contribuí-
do para aproximar empresários e for-
talecer os supermercadistas e ataca-
distas de Alagoas.

Projeto Brincando no Parque levará atividades lúdicas e recreativas aos municípios 

de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo e União dos Palmares

Com atividades esportivas e recreativas, evento acontece desde 2012
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Panorama

“O mapa é um instrumento muito importante 

para gestão, estruturação e promoção dos des-

tinos. Por isso, é importante que ele esteja sem-

pre atualizado, garantindo com que os muni-

cípios que queiram trabalhar o turismo como 

uma atividade econômica, tenham prioridade 

dentro das políticas e ações do MTur”

NOTAS DE INTERESSE

SERVIÇOS – O faturamento do setor 
de serviços recuou, em julho, 0,8%, 
segundo a Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS), divulgada dia 13 pelo 
IBGE. A queda interrompeu uma se-
quência de três meses de taxas po-
sitivas e teve como causa o fraco de-
sempenho dos serviços técnicos 
administrativos e complementares 
(-2,0%) e dos serviços técnico-pro-
fissionais (-2,2%). Nesse contexto, a 
CNC manteve a previsão de queda 
de 3,6% quanto à variação do volu-
me de receitas dos serviços para 
2017.

HORÁRIO DE VERÃO – O ministro 
de Minas e Energia, Fernando Coe-
lho Filho, confirmou (15) a manu-
tenção do horário de verão. Com 
isso, Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
deverão adiantar os relógios em 1h 
a partir do dia 15 de outubro. O fim 
do horário de verão chegou a ser 
cogitado pelo governo, mas como o 
país passa por mais um ano de chu-
vas fracas e redução no armazena-
mento de água nas represas das 
hidrelétricas, o horário foi mantido 
e terminará às 0h de 18 de feverei-
ro.

ESOCIAL – Foi publicada no Diário 
Oficial da União (dia 15) a Resolução 
CG eSocial nº 11 que dá publicidade 
ao novo leiaute do Sistema de es-
crituração digital das obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhis-
tas (eSocial). São poucas altera-
ções, mas necessárias para con-
templar as informações que sofre-
ram modificações com a Reforma 
Trabalhista e que começam a valer 
a partir de novembro. Esta é a ver-
são definitiva que entrará em pro-
dução plena no dia 1º de janeiro de 
2018.

Aspas“

Marx Beltrão, ministro do Turismo, ao divulgar o Mapa do 

Turismo Brasileiro que registrou, para Alagoas, um cresci-

mento de 139%..

“Um dos impactos foi o empodera-
mento da negociação. Mas para ser 
empoderada, as entidades sindicais 
precisam exercer seu papel de repre-
sentante, auxiliando as empresas”

Sylvia Lorena, gerente executiva de 
Relações do Trabalho da CNI no Se-
minário Reforma Trabalhista promo-
vido pela CNC.

“Os opositores à nova lei não enxergam 
que a informalidade decorre do exces-
so de regras e, trazer para a formali-
dade quem trabalha dessa maneira, é 
um grande ganho para a economia”

Ivo Dall'Acqua Junior, vice-presi-
dente da Fecomércio SP, ao falar so-
bre o trabalho intermitente no Semi-
nário Reforma Trabalhista, da CNC.

“É resíduo poluente, de difícil descar-
te e de propagação rápida de seus ele-
mentos poluentes, como mercúrio, 
que no descarte incorreto acabava 
contaminando os lençóis freáticos”

Eliane Melo, gerente de resíduos só-
lidos da Secretaria do Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos sobre a 
logística reversa das lâmpadas.
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Panorama

 Legislativo

MUDANÇAS

Maior alteração da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) desde sua 
criação, a Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/17), que passará a valer no dia 
11 de novembro, poderá não ser apli-
cada exatamente como foi aprovada. 
Apresentado em dezembro, o proje-
to de reforma levou sete meses para 
virar lei. O texto sofreu mudanças na 
Câmara dos Deputados, mas não foi 
modificado no Senado após um 
acordo com o Palácio do Planalto. O 
presidente Michel Temer se com-
prometeu a editar uma medida pro-
visória para modificar alguns pontos, 
como a não obrigatoriedade do im-
posto sindical e a permissão do tra-
balho de gestantes e lactantes em 
condições insalubres.

Fonte: Agência Senado

CÓDIGO DE POSTURAS 

A assessora legislativa da Fecomércio, 
Cláudia Pessôa, participou da audiên-
cia pública realizada no dia 21, os ve-
readores da Câmara Municipal de 
Maceió discutiram a revisão do Có-
digo de Posturas. O vereador Chico 
Filho (PP) foi o propositor da audiên-
cia e destacou a importância da 
atualização, que teve sua última re-
visão em 1985. O documento dispõe 
de medidas básicas para a fiscalização 
da limpeza pública e de estabeleci-
mentos comerciais, manutenção sa-
nitária, poluição sonora, entre outros 
pontos. Na oportunidade, Cláudia fa-
lou do comprometimento da federa-
ção com a câmara e com Código de 
Posturas. Segundo ela, as questões 
abordadas pelo normativo atingem 
diretamente o setor do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo. Por isso, a 
federação manifestou interesse em 
fazer parte do Grupo de Trabalho que 
será formado.

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

14,13%

Set/2016

Set/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

15,63%

Set/2016

Set/2017

94,8 pontos

108,2 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

6,37%

Ago/2016

Ago/2017

88,9 pontos

75 pontos

62,7%

66,7%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Alagoas deve encerrar o ano de 2017 com um de-
sempenho negativo no Produto Interno Bruto 
(PIB).

-1%

É a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) nacional 
no encerramento de 2017, uma alta de 0,26 p.p. 

+0,6%

+0,6%  Produção do Comércio no 2º trimestre (Brasil)

-1%  Produção do Comércio no 2º trimestre (Nordeste)

+0,19%  IPCA registrado em agosto

+1,62%  IPCA acumulado do ano

MAIS NÚMEROS
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P
riorizando o avanço contínuo 
nas suas linhas de atuação vol-
tadas para a transformação so-

cial por meio do desenvolvimento e a di-
fusão das artes, o conhecimento e a for-
mação dos agentes culturais, o Sesc, no 
mês de junho de 2017, compartilhou com 
a população de Arapiraca a inauguração 
do Teatro Hermeto Pascoal e ampliação 
da Galeria e equipamentos de ilumina-
ção de última geração nos espaços. Uma 
conquista que, para o Presidente do Sis-
tema Fecomércio/Sesc/Senac, Wilton 
Malta, e o Diretor Regional do Sesc – AL, 
Willys de Albuquerque, será mais uma 
forte ferramenta para o estímulo à pro-
dução artística e para o crescimento so-
cioeconômico do município.

Com apenas dois meses após a 
inauguração, a segunda maior cidade 
em extensão e número de habitantes do 
estado, já sente o reflexo que as novas 
instalações proporcionam. Com exposi-
ções de arte e apresentações de circo, 
teatro, música, literatura e cursos, além 
de oficinas e palestras, a Unidade Sesc 
Arapiraca recebeu mais de 3 mil visitan-
tes no período de julho à início de se-
tembro. 

Os espetáculos “Magia”, do Pa-
lhaço Biribinha, “A Memória da Flor”, 
do grupo de Teatro da Poesia (AL), o 
narrador de histórias Toni Edson (SE), 

com “Histórias do Lar de Lá”, o Cordel 
do Amor sem Fim, da Cia Maria Den-
gosa, da cidade de Penedo/AL, além 
dos eventos musicais Coco da Raiz 
Pop com Igor Machado e Coco Gomes 
(AL), foram algumas das ações reali-
zadas no período.

Na Galeria de Arte, um dos espa-
ços que ganhou ampliação e luzes espe-
ciais para atender as diversas obras ar-
tísticas, recebeu as esculturas originais 
do artista visual Jackson Lima, que cha-
maram atenção pelos detalhes e técnica 
singular que retratam o cotidiano das 
pessoas simples do Nordeste. De agosto 
até o dia 13 de outubro, os visitantes pre-
senciaram a delicadeza das pinturas da 
artista Hilda Moura, trazendo nas suas 
obras elementos cheios de expressivi-
dades referentes aos sentimentos, a 
quietude e a fragilidade das relações hu-
manas.

Com os investimentos nos espa-
ços da Unidade Sesc Arapiraca, a pro-
gramação cultural do Sesc, no municí-
pio, ampliou, oferecendo aos arapira-
quenses diversas opções culturais, pro-
movendo a arte e contribuindo para a 
valorização dos artistas locais. 

“A chegada do Teatro Hermeto 
Pascoal representa um palco a mais para 
a realidade ser posta. O nome não pode-
ria ser melhor. A galeria, por sua vez, leva 

o propósito de cada exposição, e o palco 
de lazer demonstra que a inclusão está 
garantida. Com minha banda, a Casa da 
Mata, foi uma grande honra abrir o pri-
meiro leque de shows musicais num lo-
cal com a alcunha de um dos maiores 
jazzistas do mundo, aclamado por onde 
passa por sua inventividade sonora. 
Hermeto nasceu em Lagoa da Canoa-AL 
quando esse município ainda era das 
terras arapiraquenses. Então, significa 
muito. Há uma aura muito boa nisso. E 
fizemos um show sóbrio, bem direto pa-
ra o público, que compareceu e experi-
mentou uma coisa nova: ver uma banda 
no teatro. Sem interrupções visuais que 
um show aberto traz. Era a banda e cada 
um que estava sentado. Sem filtros. In-
clusive, houve uma intervenção durante 
a nossa performance. O artista plástico 
surrealista Cícero Brito pintou um qua-
dro enquanto a gente tocava. Fomos a 
trilha de sua obra Espelho da Devasta-
ção, o qual foi sorteada ao final da apre-
sentação. Cícero tem uma pegada de 
denúncia ecológica antes disso virar 
moda. É também meu pai. E essa parce-
ria vai ficar guardada em mim. Ter esse 
espaço para fazer isso só fez com que as 
pessoas olhassem todo o amor que esta-
va ali sendo desenhado por quem pin-
tava, quem tocava e quem via e ouvia”, 
contou o arapiraquense Breno Airan.

Impulso à cultura
Após a inauguração do Teatro Hermeto Pascoal no Sesc Arapiraca, os 

arapiraquenses já sentem o reflexo que as novas instalações proporcionam

Expansão cultural em Arapiraca - Banda Casa da Mata
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O
ferecer atividades de qualidade e 
sem custo aos comerciários de 
bens, serviços e turismo e seus 

familiares sempre foi a missão do Sesc 
Alagoas desde 1948. 

Em novembro de 2008, essas ações 
foram intensificadas com a criação do 
Programa de Comprometimento e Gra-
tuidade – PCG, fruto do comprometi-
mento firmado entre o Sesc e o Governo 
Federal, objetivando a formação do cida-
dão e seu desenvolvimento pleno.

Pensando neste objetivo, o Sesc 
Alagoas oferece o acesso à Saúde, Cul-
tura, Educação, Lazer e Assistência, prio-
ritariamente aos comerciários, seus de-
pendentes e estudantes da rede pública 
de educação básica com renda familiar 
de até três salários mínimos. 

Na atividade Educação em Saúde, 
por exemplo, são oferecidas ações in-
terdisciplinares de caráter educativo, no 
âmbito da promoção e prevenção da saú-
de. 

Nesta atividade, o Sesc atua com 
diversas ações sistemáticas, a exemplo 
do Sesc Saúde Empresa, que realiza 
ações educativas em saúde para traba-
lhadores do comércio de bens, serviços e 
turismo com orientações voltadas sobre 
suas condições físicas e de saúde, ava-
liação dos hábitos alimentares e a prática 
de atividades físicas. Já o projeto Estação 
Sorriso, age na promoção da saúde bucal 
dos alunos matriculados na atividade 
Educação Complementar das Unidades 
Sesc Ler Palmeira dos Índios, Teotônio 

Vilela e Arapiraca. Por meio do projeto 
Semear também contribui para a forma-
ção de cidadãos e sensibiliza para o cui-
dado com a saúde.

Dentro desta proposta, o trabalho 
da atividade Educação em Saúde con-
templa ainda os projetos Vida mais Sau-
dável; Conversando sobre Saúde Bucal; 
Educação e Vida; Vira a Vida; Ver para 
Aprender; Jogando e Aprendendo a Viver 
e Jogando com as Mãos. E ainda o projeto 
Sesc Comunidade, que tem como obje-
tivo contribuir para a melhoria da relação 
ensino aprendizagem, possibilitando re-
flexões sobre saúde e cidadania, tendo 
como base eixos temáticos da política de 
Promoção da Saúde, por meio do incen-
tivo à prática de atividades físicas, reali-
zando torneios sistemáticos de futsal, 
atendendo dez escolas do Estado por 
ano. 

Com o propósito de disseminar e 
estabelecer o contato com arte como 
forma de  exercitar à apreciação, o diálo-
go e o fazer artístico,  o Sesc atua na área 
de Cultura com ênfase nos projetos Arte 
na Escola – com o a oferta de cursos de 
música; Mostra Aldeia Sesc que   promo-
ve ações itinerantes no formato de apre-
sentações artísticas e oficinas; Cultura 
em movimento; Ateliê aberto a Comuni-
dade, realizando cursos sistemáticos de 
iniciação em artes visuais com participa-
ção de artistas convidados; Arte na Escola 
oportuniza aos alunos do Sesc Ler o 
acesso ao processo criativo de artistas vi-
suais; Ateliê Sesc de Cinema, que conduz 

para o conhecimento da vivência au-
diovisual a partir de conceitos teóricos, 
exercícios, estudo de obras audiovisuais, 
dentre outros, para o público comerciá-
rio, seus dependes e alunos da rede pú-
blica.  Além de Cursos Livres de Artes Cê-
nicas, que ajudam a potencializar a pre-
sença do artista em cena, e as exposições 
que também estão na grade visando pro-
porcionar aos interessados em artes, a 
possibilidade do encontro com a preser-
vação, criação e expressão visual.

Na área de lazer com o Desenvolvi-
mento Físico Esportivo o trabalho tam-
bém é amplo. São nove projetos sistemá-
ticos, dentre estes, Escolinha Sesc de Ju-
dô e Sesc Comunidade de Judô, Esco-
linha Sesc de Ginástica Rítmica e Esco-
linha Sesc de Futsal. No Turismo Social 
através do Projeto SescConhecer tem 
uma programação diversificada com via-
gens e passeios, sempre com foco educa-
tivo, promovendo o resgate histórico e 
cultural, voltado para alunos da Unidade 
de Educação Sesc Jaraguá e do Sesc Ler, 
participantes do Trabalho Social com 
Idosos e crianças do Projeto Jogando e 
Aprendendo a Viver.

Na educação age com o Sesc Ler 
desenvolvendo os projetos Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, direcionado à pes-
soas que não tenham frequentado a es-
cola em idade própria e Projeto Habili-
dades de Estudo – PHE, para crianças re-
gularmente matriculadas nos anos ini-
ciais do Ensino Fundamental, 1º a 5º ano, 
da rede pública ou privada.

Sesc e a gratuidade
Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc, promove a inclusão 

e o desenvolvimento

Alunas de dança do PCG durante aula com analista em esporte e recreação do Sesc Alagoas, Fabiana Rodrigues



E
m sua 20ª Edição, o Sonora 
Brasil do Sesc realiza mais de 
450 concertos por ano, pas-

sando por mais de 100 cidades, a 
maioria distantes dos grandes cen-
tros urbano. No mês de agosto foi a 
vez de Alagoas receber o circuito que 
trouxe muito trupé, musica e resgate 
cultural, realizando uma semana es-
pecial de concertos, lançamentos de 
CDs, bate-papos e palestras.  

Com o tema Na pisada dos Co-
cos, o Sonora Brasil aconteceu em 
Alagoas no período de 14 a 18 de 
agosto, nas cidades de Maceió e Ara-
piraca, seguindo posteriormente pa-
ra os demais territórios do País. 

São oito grupos de vários lugares 
do Brasil que participam da ação. O te-

ma “Na pisada dos Cocos” apresenta 
variantes dessa expressão lítero-cêni-
co-musical típica da região Nordeste, 
trazendo grupos que praticam esse rit-
mo no litoral e dois do interior, com-
postos pelos grupos Coco de Zambê 
(RN), Samba de Pareia da Mussuca (SE), 
Coco do Iguape (CE) e o Coco de Trupé 
(PE), que circulam atualmente pelas re-
giões Norte e Nordeste.

Já o segundo tema do circuito, 
“Bandas”, traça um panorama das 
tradicionais filarmônicas e fanfarras 
que, espalhadas por todo o Brasil, são 
reconhecidas como importantes 
instituições formadoras de músicos 
e responsáveis pela base da educa-
ção musical de um grande número 
de instrumentistas que hoje inte-

gram orquestras e conjuntos de câ-
mara, composto pelos grupos Cor-
poração Musical Cemadipe (GO), A 
Bandinha (AM), Sociedade Musical 
União Josefense (SC) e Quinteto de 
Metais da UFBA (BA) onde circulam 
nas demais regiões, a dinâmica do 
projeto procede-se na inversão en-
tre 2017 e 2018, para que os artistas 
concluam o circuito nacional.

Em Alagoas, o projeto recebeu 
um público bem diverso, entre eles, 
professores, músicos, dançarinos, 
estudantes participaram das pales-
tras realizadas na Biblioteca do Sesc 
Poço, aberta aos interessados. Já as 
oficinas foram por meio de inscri-
ções, realizadas no Espaço Cultural 
da UFAL.
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Circuito musical
Homenageando o Coco, o projeto Sonora Brasil promoveu uma semana de 

apresentações musicais, oficinas e palestras aos alagoanos

Grupos folclóricos de coco de roda apresentaram expressão e ritmo de tradição
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Para colocar em prática as di-
nâmicas oferecidas no Sonora Brasil, 
o Sesc contou com a  participação do 
oficineiro Jurandir Bozo, artista da 
terra, que desenvolve um trabalho 
voltando à cultura popular alagoana. 
Foi discípulo do saudoso Mestre Ver-
delinho Bozo e com forte influência 
nos grupos de coco atuais. Para o 
Jurandir, a troca entre artista e públi-
co provoca uma expansão cultural. 
“É muito importante como um todo, 
presenciar, ver de perto outros gru-
pos que não têm propriamente as 
mesmas características do Coco 
alagoano. Realizar oficinas no proje-
to, me proporcionou o contato dire-
to com meu público, com pessoas 
que gostam da história, que se iden-
tificam com a arte, essa troca forta-
lece a nossa identidade local”, reafir-
mou Jurandir Bozo.

Com as palestras teve a presen-
ça de Telma César, bailarina e pro-
fessora do curso de Licenciatura em 
Dança da UFAL, coordenadora de 
Dança no Curso de Especialização no 
Ensino da Arte da UFAL, Mestre em 
Artes pela Unicamp e Diretora da Cia 
dos Pés, além de Elder Maia, formado 
em Ciências Sociais pela Universida-
de Federal da Bahia (2002), com pós-
doutorado em sociologia pelo Insti-

tuto de Estudos Sociais e Políticos 
(IESP-UERJ). Atualmente é professor 
Adjunto II do Instituto de Ciências 
Sociais (ICS) da Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL), setor de sociolo-
gia, e professor do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia (PPGS-
UFAL) da mesma instituição. Tem ex-
periência na área de Sociologia, com 
ênfase em teoria sociológica e Socio-
logia da cultura, atuando principal-
mente nos seguintes temas: econo-
mia criativa; indústrias da criativida-
de; economia da cultura; mercados 
culturais no Brasil; políticas cultu-
rais, consumo cultural; cultura po-
pular e sertão nordestino.

O surgimento do projeto acon-
teceu em 1998 com uma identidade 
temática e tem como objetivo trazer 
ao público expressões musicais pou-
co difundidas, que integrem o amplo 
cenário da cultura musical brasileira, 
além de despertar um olhar crítico 
sobre a produção e sobre os meca-
nismos de difusão da música no país, 
incentivando novas práticas e novos 
hábitos de apreciação musical por 
meio de apresentações com caráter 
essencialmente acústico, valorizan-
do a autenticidade sonora das obras 
e de seus intérpretes.

Atualmente, considerado o 

maior projeto de circulação musical 
do país, o Sonora Brasil em Alagoas 
ampliou sua programação por meio 
da efetivação de parcerias com o 
projeto Rede Sociocriativa de Coco 
de Rodas, desenvolvido pelo Institu-
to Ação para Desenvolvimento e Ci-
dadania – IADEC, com recursos da 
Lei de Incentivo à Cultura, Prêmio 
Eris Maximiano (FMAC). Premiação 
que garantiu, durante nove meses do 
ano de 2017, a realização de quatro 
oficinas e duas palestras; a produção 
de uma coleção multimídia voltada 
ao empreendedorismo - site, catálo-
go e DVD; e a organização do Encon-
tro de Coco de Roda no Mirante do 
Jacintinho, reunindo 11 grupos atu-
antes em Maceió. 

Para o Analista de música do Sesc, 
Júlio César, “foi evidente a contribui-
ção do Sesc no fortalecimento da ma-
nifestação cultural (Coco) no estado, 
promovendo encontros, trocas, refle-
xões e saberes entre os grupos, artistas 
e a sociedade. A união de forças entre o 
Sesc, Liga de Cocos, artistas e produ-
tores locais trouxe uma linda experiên-
cia que deve gerar bons frutos no futu-
ro bem próximo. Com isso, a cultura e o 
povo alagoano sai ganhando a medida 
que se reconhece e se apropria das 
suas tradições”.

Oficina realizada no Sonora Brasil com a palestrante Telma César
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Jovem aprendiz
Senac realiza 1ª edição do Seminário de Aprendizagem. Evento contou com a 

presença de empresários e especialistas da Lei Jovem Aprendiz

C
om o objetivo de debater a apli-
cação da Lei Jovem Aprendiz 
nas empresas alagoanas, o Se-

nac promoveu, no dia 13 de setembro, o 
1º Seminário de Aprendizagem. Realiza-
do no auditório da Unidade Poço, o 
evento contou com a presença dos 
aprendizes, empresários e especialistas 
da Lei que regulamenta o programa no 
estado.

“A aprendizagem é um bom negó-
cio para todos, já que, além de ter um 
efeito inclusivo, também contribui para 
o aquecimento da economia ao inserir 
novos consumidores no mercado inter-
no. Outro ponto positivo é a diminuição 
da distância que separa a educação for-
mal e o mercado, pois, por meio do Pro-
grama, o jovem é inserido no cotidiano 
da empresa como um colaborador qua-
lificado”, explicou Wilton Malta, presi-
dente do Sistema Fecomércio/Sesc/ 
Senac.

Segundo Telma Ribeiro, diretora 

Regional do Senac Alagoas, “a Lei Jo-
vem Aprendiz não é somente um re-
gulamento, e sim um programa social, 
que incentiva a inserção dos jovens no 
mercado de trabalho por meio de uma 
formação profissional de alta qualida-
de. Hoje, Alagoas apresenta índices 
baixíssimos relacionados à escolari-
dade, o que aumenta os índices de 
violência e de mortalidade juvenil. Por 
isso, é importante enxergar o aluno 
além da mensalidade e proporcionar 
oportunidades profissionais que os 
ajudem a crescer junto à empresa 
contratante, afinal, atitudes como es-
sa fortalecem todo o estado”, discur-
sou Telma Ribeiro, diretora Regional 
do Senac Alagoas, na abertura do 
evento.

Para fomentar ainda mais a dis-
cussão, Rodrigo Leite, mestre em ciên-
cia política pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), mediou um bate-
papo entre os especialistas Dr. João 

Alencar, desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região; Dra. 
Virgínia de Araújo, procuradora do Mi-
nistério Público do Trabalho em Ala-
goas; Dra. Dulciane Montenegro, audi-
tora-fiscal do Ministério do Trabalho e 
Emprego; Sheyla Vasconcelos, gerente 
da Unidade de Programas Sociais do Se-
nac Alagoas; e, Carlos Pessoa, gerente da 
Unidade Arapiraca do Senac Alagoas.

Para a Dra. Dulciane Montenegro, 
“as empresas têm que ter em mente que 
a educação é a chave para o desenvolvi-
mento da sociedade, e a Aprendizagem 
é o que impulsiona esse desenvolvimen-
to por meio dos jovens, que fazem a di-
ferença no mercado de trabalho”. O Dr. 
João Alencar concorda com Dulciane, e 
afirma que “o direito à educação é fun-
damental para qualquer pessoa. Em re-
lação à Aprendizagem, tanto o trabalha-
dor quanto o empreendedor são impor-
tantíssimos para o estado, então temos 
que achar uma balança que julgue a lei 

Bate-papo com especialistas tirou dúvidas de empresários e aprendizes



igualitária e benéfica para ambos”. 
Já a Dra. Virgínia de Araújo destaca 

a Aprendizagem como o futuro do país. 
“Esses jovens serão os responsáveis pe-
las empresas e por nossa sociedade, o 
investimento que é feito neles hoje será 
revertido a todos futuramente, por isso 
é extremamente importante oferecer-
mos uma formação de qualidade por 
meio das instituições de ensino profis-
sional como o Senac”, comentou a pro-
curadora.

Após o debate, os aprendizes 
apresentaram o Selo Senac de Aprendi-
zagem, produzido em sala de aula, para 
premiar as empresas que tiveram des-
taque no programa até o ano de 2016. 
Foram elas: Unicompra, que contratou a 
maior quantidade de jovens aprendizes; 
Tigre Vigilância, que teve a melhor efe-
tividade na contratação dos jovens; Wal-
mart, que teve a maior quantidade de 

aprendizes matriculados no eixo Gestão 
e Negócios; Hospital Memorial Arthur 
Ramos, que teve a maior quantidade de 
jovens matriculados no eixo Ambiente, 
Saúde e Segurança; Grupo Salinas, que 
teve a maior quantidade de aprendizes 
matriculados nos eixos infraestrutura e 
turismo, hospitalidade e lazer; Casa 
Vieira, eleita empresa do ano com os vo-
tos dos colaboradores na Unidade de 
Programas Sociais do Senac; e, Pague 
menos, eleita empresa do ano com os 
votos dos jovens aprendizes.

“Nós, que formamos o Walmart, fi-
camos felizes em contribuir com o Pro-
grama de Aprendizagem. Levamos a Lei 
muito a sério, não só pela cota, mas tam-
bém pelo aprendiz que faz parte da em-
presa, e o Senac realmente faz um tra-
balho maravilhoso com esses jovens. Por 
isso, fico muito feliz com esse reconhe-
cimento e agradeço bastante à institui-

ção”, disse Maria Sonia Lessa, represen-
tante do Walmart na premiação. Itamar 
Tavares, representante da Casa Vieira 
contou um pouco sobre a experiência da 
empresa com a Aprendizagem. “É uma 
honra ser reconhecido pelo Senac, acho 
que nós fomos a segunda empresa a 
participar do projeto Menor Aprendiz, 
em 2010, e a instituição nos visitou pes-
soalmente, para sanar as dúvidas do 
programa e nos auxiliar na execução do 
mesmo. Hoje, continuamos com essa 
parceria que beneficia a Casa Vieira, o 
Senac e os jovens que recebem a opor-
tunidade de se profissionalizarem”, falou 
Itamar.

Após a homenagem às empresas, 
os alunos ainda fizeram uma perfor-
mance cultural com uma paródia da 
música “Quero Ser Feliz Também”, da 
banda Natiruts, e o evento foi encerrado 
com um coquetel.

Para cumprir com sua missão de 
educar para o trabalho, o Senac pro-
moveu, no dia 28 de agosto, a For-
matura dos alunos do Programa de 
Aprendizagem. Realizado no espaço 
recreativo do Sesc Poço, o evento 
contou com 136 alunos das turmas de 
Serviços de Farmácia e Drogarias, 
Serviços Administrativos, Serviços 
Administrativos em Instituição de 
Saúde, Serviços de Recepção em Ins-
tituição de Saúde, Serviços de Super-
mercado e Serviços de Vendas.

A comemoração também foi 
compartilhada com amigos e familia-
res que lotaram o espaço para presti-
giar os formandos. “A Jéssica sempre 
foi muito dedicada aos estudos, mas 
com o curso ela aprendeu o verdadei-
ro valor do trabalho. Por isso, agrade-
ço ao Senac e às empresas que acre-
ditam e dão oportunidades aos jo-
vens”, emocionou-se Edson Panta-
leão, pai da formanda Jéssica Panta-
leão. 

Allan Dantas, da turma Serviços 
Administrativos, representou os jo-
vens como orador, onde contou um 
pouco sobre a vida de aprendiz no Se-
nac. “Ao iniciar o curso, nós enfrenta-
mos inúmeras dificuldades, mas já sa-
bíamos que não iria ser fácil nos adap-
tarmos ao método de ensino. Mesmo 

assim, vivemos muitas alegrias, sem 
nunca perder a consciência do real 
motivo pelo qual estávamos no Senac: 
absorver o conteúdo aplicado para 
pôr em prática no mercado. É triste 
ter que se despedir, mas espero que 
esse fim seja, também, o início de uma 
nova jornada”, discursou Allan.

A solenidade ainda contou com a 
presença de Telma Ribeiro, diretora 

Regional do Senac Alagoas, Willys Al-
buquerque, diretor Regional do Sesc 
Alagoas; Dulciane Alencar, auditora 
Fiscal do Trabalho; Ivanilda Mendes, 
diretora de Administração e Serviços 
do Senac Alagoas; Aristóteles Olivei-
ra, coordenador da Rede EAD do Se-
nac Alagoas; e, Cristina Marçali, ges-
tora de Recursos Humanos do Maxxi 
Atacado.
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Aprendizes comemoram o encerramento do curso e o início de uma nova etapa

DO SENAC PARA O MERCADO DE TRABALHO
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Novidades em cursos 
Com portfólio atualizado, Senac recebe visita dos consultores do Plano Diretor 

de Moda e Beleza do Nordeste e projeta mais novidades para 2018

O
consultor de Moda e Beleza 
do Senac, Eduardo Motta, e a 
consultora de produtos edu-

cacionais do Senac CE, Eveline Costa 
– que também coordena o Plano 
Diretor de Moda e Beleza do Senac, na 
região Nordeste – conheceram as ins-
talações do Regional Alagoas por meio 
de uma visita técnica realizada no dia 
8 de setembro. Durante o encontro, os 
consultores também estiveram reuni-
dos com a equipe de pedagogos e ins-
trutores, com os quais avaliaram as 
atividades já desenvolvidas e discuti-
ram os desafios para 2018, quando o 
público poderá conferir mais novi-
dades no portfólio de cursos dos dois 
segmentos. 

“Fiquei muito feliz com o que vi 
aqui: laboratórios bem estruturados e 
instrutores alinhados com a metodo-
logia proposta pelo plano”, destaca 
Eveline, ao lembrar que os trabalhos no 
segmento de Beleza tiveram início em 
2009 e no de Moda, em 2011. “Cons-

truímos um mapa estratégico e, anual-
mente, avaliamos as ações, proporcio-
nando o aperfeiçoamento de nossa 
equipe por meio de cursos. O objetivo 
do plano é alcançar uma linguagem 
única, dentro das ações propostas, 
proporcionado diferenciais na forma-
ção de nossos alunos que atendam às 
exigências de um mercado dinâmico e 
inovador”, explica a consultora.

De acordo com Geilsa Martins e 
Munike Israel, coordenadoras de Mo-
da e Beleza, respectivamente, 100% 
da equipe de instrutores das duas 
áreas participaram de workshops e 
cursos de aperfeiçoamento propos-
tos pelo plano, entre os anos de 2009 e 
2017. Entre eles, oficinas de Estratégia 
de Linguagem de Moda e Digital Influ-
encer, Workwear Style – Como cons-
truir uma imagem de moda adequada 
ao mercado de trabalho, e cursos de 
Técnicas de Acabamento em Costura, 
Visagismo Avançado: Prática para Ca-
beleireiros, Maquiagem Profissional e 

Caracterização Artística, e Design de 
Barba e Cortes Masculinos Estiliza-
dos. “É a articulação do conhecimento 
em busca da excelência dos serviços 
que oferecemos aos nossos alunos. 
Receber a visita e a resposta positiva 
dos consultores sobre as nossas ações 
é motivador, é a certeza de que esta-
mos no caminho certo”, salienta Cíce-
ra Paiva, Diretora de Educação Profis-
sional do Senac Alagoas. 

“Os instrutores de Beleza parti-
ciparam de uma sequência de cursos 
por meio dos quais foram capacitados 
com as mesmas técnicas a fim de al-
cançar um alinhamento da metodo-
logia de trabalho em sala de aula”, ex-
plica Munike, ao destacar a oferta de 
novos cursos pelo Regional Alagoas, 
como Design de Mechas, Corte de ca-
belos – tendências atuais, Barbeiro, 
Maquiagem para Fotografia e Vídeo, 
Maquiagem Smoky Eyes – Olhos esfu-
mados e Unhas artísticas. Geilsa tam-
bém destaca a contribuição do plano 

Eduardo Motta e Eveline Costa conheceram os laboratórios do Regional Alagoas e ficaram encantados com a estrutura
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diretor para a atualização do portfólio 
de Moda. “O Plano Diretor oportuniza 
a atualização de nossa equipe técnica 
e permite que nosso Regional inove, 
contribuindo para o crescimento des-
se mercado. É uma experiência enri-
quecedora para nossa equipe e, con-
sequentemente, para nossos alunos, 
por meio da qual renovamos o port-
fólio do segmento”, pontua Geilsa, ao 
citar os cursos de Planejamento e De-
senvolvimento de Coleções, Moulage, 
Acabamento em Costura, Desenhista 
de Moda e Consultoria de imagem co-
mo algumas novidades criadas a 
partir das atualizações propostas pelo 
Plano Diretor. Os cursos já fazem par-
te da programação do Regional, com 

turmas ofertadas ao longo do ano. 
Eduardo Motta explica que a tra-

dição da marca Senac e a capilaridade 
da instituição favorecem o desenvol-
vimento dos trabalhos. “Precisamos 
voltar nosso olhar para o mercado, 
trabalhar menos com a tarefa e mais 
com o pensamento estratégico, estar 
atento às tendências. Esse é o desafio. 
Por isso, periodicamente, propomos 
ideias e soluções a fim de melhor qua-
lificar nossa equipe técnica e, dessa 
forma, entregar ao mercado profis-
sionais que acompanhem as cons-
tantes mudanças”, destaca Motta.

Josenir Souza, instrutora dos 
cursos de Beleza, reúne, no currículo, 
nove cursos realizados pelo Plano Di-

retor. Segundo ela, que há dez anos 
contribui para a formação de profis-
sionais de Beleza, por meio do Senac, 
a cada curso aumenta o desejo de 
aprender mais. “Vamos lapidando a 
didática, tornando o aprendizado ain-
da mais prazeroso e produtivo, e o re-
sultado é o sucesso de nossos alunos 
que realizam seus sonhos e cons-
troem carreiras brilhantes”, emocio-
na-se a instrutora. “Multiplicar esse 
conhecimento e oferecer aos alunos o 
que há de mais novo no mercado é 
muito gratificante”, reforça a instruto-
ra de Moda, Danúbia Barbosa, que já 
participou de quatro cursos previstos 
pelo Plano Diretor de Moda e Beleza 
do Nordeste.

Durante a visita técnica, os con-
sultores foram apresentados ao colo-
rido do filé – o bordado tradicional de 
Alagoas que tem como base a rede de 
pesca presa a um tear de madeira – 
por Petrúcia Lopes, presidente do 
Instituto do Bordado Filé de Alagoas 
(Inbordal), e à Renascença – renda fa-
mosa pelo estilo de bordado total-
mente feito à mão, com traços mar-
cantes, em que predominam os pon-
tos exclusivos para a técnica e entre-
laçados delicado – tipologia apresen-
tada pela artesã Rejane Pimentel, do 
Ateliê Linha Pontos. Os consultores 
também apreciaram os acessórios fei-
tos à base de crochê, tipologia apre-
sentada pela artesã Solange Arruda. 

FILÉ E RENASCENÇA

Os consultores reuniram-se com a equipe de pedagogos e instrutores, e receberam os cumprimentos da Direção Regional 
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O homem pós-moderno está se desprendendo de 

algumas “amarras” impostas pela sociedade ao longo do 

tempo, uma delas é o cuidado com a imagem. Segundo a 

Euromonitor International (responsável pela monitora-

ção do setor de Beleza em 80 países), nos últimos cinco 

anos, a área de Beleza Masculina dobrou, e deve conti-

nuar crescendo 7,1% ao ano até 2019, quando deve movi-

mentar US$6,7 bilhões em vendas.

Os dados mostram que os homens estão se ren-

dendo aos cuidados estéticos, não apenas em relação ao 

vestuário, mas, principalmente, em relação à Beleza. Um 

fator provável de ter despertado esse interesse é a ex-

posição da vida cotidiana nas redes sociais, que pede por 

uma atenção redobrada à imagem e ao bem-estar. De 

acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 

realizada com homens de idade entre 35 e 45 anos, 85% 

dos entrevistados afirmaram que já foi a época em que 

apenas as mulheres cuidavam da beleza e 84% deles dis-

seram que ser vaidoso é bacana, quando não há exa-

geros.

A resposta do mercado à nova tendência veio rá-

pido por meio de vários empreendimentos que surgi-

ram após essa mudança de comportamento, como aca-

demias com programas especializados, lojas de suple-

mentos alimentares, produtos naturais, linhas de cos-

méticos específicas, entre outros.

No mundo da moda, a indústria também passou 

por adaptações, a exemplo da modelagem das calças, 

que agora são mais estreitas nas bocas e nas pernas. As-

sim como as camisas, que seguiram o mesmo padrão e 

se tornaram mais próximas ao corpo para evidenciar as 

formas e destacar o estilo de vida saudável. Até a paleta 

de cores foi ampliada, pois hoje os homens usam cores 

que já foram consideradas femininas, como o rosa, o 

pink e o lilás para trazer elegância ao dia-a-dia, antes 

dominado pela cor azul.

Na aparência física, os cortes de cabelo diferentes 

estão em alta e cada vez mais homens recorrem a estilos 

super elaborados e cheios de detalhes, tendo como fon-

te de inspiração personagens de TV, esportistas, cele-

bridades e outros do mundo midiático. Uma caracterís-

tica que se destacou perante as outras foi a barba, que 

ressurge como principal ícone da Beleza Masculina e 

traz maior desenvolvimento ao setor da beleza, com a 

promessa de crescer ainda mais. Atualmente, o homem 

barbudo é símbolo de estilo e cuidado, despertando um 

mercado de serviços e produtos até então adormecido. 

As barbearias modernas se tornaram, também, 

centro de diversão, totalmente voltadas para o entre-

tenimento. Além dos seus tradicionais serviços, elas 

agora incorporam em seu ambiente a estética corporal, 

a venda de produtos específicos para beleza do homem 

e a manutenção da barba e dos cabelos, se tornando um 

refúgio para o sexo masculino. Sem sombra de dúvidas, 

a Beleza Masculina traz novas oportunidades para os 

segmentos de Beleza, Estética e Moda, e ganha espaço 

como o mercado mais promissor para o futuro próximo.

Artigo

O homem pós-moderno

e o setor de Beleza

Uma característica que se destacou perante as ou-

tras foi a barba, que ressurge como principal ícone da 

Beleza Masculina e traz maior desenvolvimento ao 

setor da beleza, com a promessa de crescer ainda 

mais.
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8 de outubro | 16h às 20h

Praça do Skate

TUDO DE GRAÇA

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

PINTURA FACIAL | PENTEADOS | JOGOS POPULARES | E MUITO MAIS

12 de outubro | 16h às 20h

Parque Ceci Cunha

ARAPIRACA

14 de outubro | 16h às 20h

Praça Comendador Peixoto

PENEDO

21 de outubro | 16h às 20h

Praça Padre Cícero

UNIÃO DOS PALMARES

SE PREPARA QUE LÁ VEM COISA BOA!




