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ossa economia ensaia os passos 

N da retomada do crescimento. 

Mas como nada acontece sem 

deixar um aprendizado, a última crise nos 

ensinou que devemos, sempre, assumir ris-

cos e a responsabilidade de nossas ações. 

Quem assim pensou, permaneceu firme 

nos tempos mais difíceis dos últimos anos 

em termos econômicos. Outros até se for-

taleceram, encontrando alternativas e 

novos nichos de mercado. E se na crise per-

cebemos tudo isso, quem dirá agora, que a 

maré mais calma se aproxima.

E é esse aprendizado que nós, en-

quanto entidades sindicais, trazemos para 

nossas ações. Se antes já buscávamos atuar 

visando a autossustentabilidade, agora, di-

ante da nova realidade trazida pela Reforma 

Trabalhista, essa busca se faz cada vez mais 

necessária. Por isso, neste ano de 2018, es-

tamos assumindo novos riscos e implemen-

tando projetos que, até então, são inéditos 

em nossa casa. 

A campanha promocional “Minha Mãe 

merece o melhor presente” é prova disso. 

Com lançamento marcado para o dia 27 de 

abril, será a primeira vez que a Fecomércio 

encabeçará uma ação promocional com fo-

co no estímulo às vendas em data come-

morativa. Juntamente com o apoio dos sin-

dicatos filiados, teremos abrangência em 

Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, 

Penedo e União dos Palmares, distribuindo 

R$ 100 mil em prêmios.

E nossa motivação é uma só: alavancar 

as vendas e, consequentemente, contribuir 

para a retomada do crescimento de nossa 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Novos tempos

economia. Nesta empreitada, contamos 

com a parceria da Prefeitura Municipal de 

Maceió, do Sebrae Alagoas, da CDL Maceió 

e da Aliança Comercial de Maceió. Estamos 

confiantes de que nosso comércio irá abra-

çar a iniciativa e que os resultados serão po-

sitivos.
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Entrevista

E
m 1948, o Senac chegou em Ala-
goas com a missão de educar 
para o trabalho e no dia 21 de 

março completou 70 anos. Em entre-

vista à Folha Fecomércio, a diretora 
Regional do Senac Alagoas, Telma Ri-
beiro, aborda a criação do Senac, suas 
realizações durante essas sete décadas 
e o que esperar da Instituição no ano de 
seu septuagésimo aniversário.

Folha Fecomércio – O Senac foi criado 
há 70 anos para atender às necessida-
des dos empresários do comércio que 
não encontravam mão-de-obra qua-
lificada. O que mais mudou nesse pe-
ríodo?

Telma Ribeiro – Como você disse, o 
Senac foi criado para atender a um 
segmento específico, o do comércio, 
pois já havia uma instituição que qua-
lificava para a indústria, mas ainda as-
sim havia lacunas em outras áreas. 
Quando olhamos para trás, notamos 
esse crescimento. Antes, qualificáva-
mos apenas quem iria trabalhar em 
lojas ou empresas comerciais, mas 
hoje também qualificação para o setor 
de serviços e turismo por meio das 
áreas de Saúde, Gastronomia, Beleza, 
Hospitalidade e outras. Então, para 
cobrir as ocupações que o avanço e a 
modernidade demandam, nós cria-
mos novas oportunidades com a ex-
pansão de nosso portfólio.

Folha Fecomércio – E como funciona 
a relação entre o Senac e o mercado?

Telma Ribeiro – O Senac sempre ca-
minha lado a lado com a sociedade, 
por isso a Instituição deve estar sem-
pre antenada com as novas perspec-
tivas de mercado. Como somos uma 
escola de educação profissional, pes-
quisamos quais são as novas deman-
das e então montamos uma estrutura 
para atender à população e cumprir 
nossa missão. Por exemplo, Alagoas é 
um estado de vocação turística, então 
entendemos a necessidade de investi-
mento nesse setor para que o empre-
sário possa ter colaboradores melho-
res qualificados.

Folha Fecomércio – Falando sobre os 
empresários, qual o papel deles hoje 
em dia em relação à Educação Profis-
sional? E como o Senac pode ajudá-lo?

Telma Ribeiro – As empresas de pe-
queno porte ou empresas familiares 
têm uma questão natural de poucos 
recursos para investir na qualificação 
profissional, então o Senac busca por 
soluções mais simples para atender a 
todos os empresários. O curso Assis-
tente Administrativo, por exemplo, 
forma o profissional para trabalhar em 
empresas grandes ou pequenas, já que 
ele aprende noções de recursos hu-
manos, noções de folha de pessoal, or-
ganização contábil, atendimento e 
mais. Em toda a sua grade, o Senac tem 
esse cuidado. No segmento de Turis-
mo, oferecemos os cursos Técnico em 
Guia de Turismo, Recepcionista em 
Meio de Hospedagem, Camareira e 
também o Serviços Hoteleiros para o 
pequeno empresário, porque, dessa 
forma, ele terá uma noção mais ampla 
sobre seu negócio e poderá propor-
cionar uma melhor experiência para os 
seus clientes.

Folha Fecomércio – Nesse contexto 
dos empresários, qual o diferencial do 
Senac que tornou a Instituição uma re-

ferência para os mesmos?

Telma Ribeiro – Nós sempre ouvimos 
os nossos sindicatos, que fazem parte 
da Federação do Comércio, porque são 
eles que nos trazem a demanda e nos 
apresentam as carências para que pos-
samos projetar o curso de acordo com 
essas necessidades. Outro diferencial 
interessante no portfólio do Senac é o 
Modelo Pedagógico (MPS), que unifica 
essa grade de cursos em todo o Brasil e 
atende às empresas com um padrão de 
qualidade nacional.

Folha Fecomércio – Agora saindo um 
pouco mais do mundo empresarial e 
focando nos alunos, como o Senac aju-
da aqueles que buscam pelo primeiro 
emprego? 

Telma Ribeiro – Um dos grandes ne-
gócios do Senac é o Programa de A-
prendizagem, e o mais interessante 
desse programa é que você recebe os 
jovens egressos do ensino médio e eles 
terão uma formação profissional para 
trabalhar na empresa como aprendiz, 
pois aprenderá sobre questões éticas, 
comportamentais e, claro, técnicas. 
Em seu plano de curso, o Senac ainda 
vai além das competências obrigató-
rias e aborda arte, música e criatividade 
por meio de aulas multidisciplinares, 

O caminho do sucesso
Em comemoração aos 70 anos do Senac Alagoas, a diretora regional da 

Instituição fala sobre a educação profissional no estado

Telma Ribeiro fala sobre projetos e investimentos do Senac para 2018
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ajudando o jovem a se desenvolver e a 
trazer a tona seu potencial.

Folha Fecomércio – E a pessoa que já 
está inserida no mercado de trabalho, 
porque ela deve continuar investindo 
na educação profissional? 

Telma Ribeiro - Para quem já está em-
pregado, a situação é diferente. O mer-
cado é uma roda vida e nós estamos 
sempre brigando com as novas tecno-
logias. Todo dia aparece uma novidade, 
então é muito necessário continuar 
buscando por aperfeiçoamento técni-
co e comportamental. A grande dificul-
dade que nós percebemos é a má for-
mação da educação básica. Hoje, as 
pessoas tem dificuldade em ler, inter-
pretar, escrever, analisar e resolver 
problemas, então o aperfeiçoamento 
auxilia, justamente, no desenvolvi-
mento das competências de autoco-
nhecimento e de uma gestão mais hu-
manizada, já que poderemos enxergar 
uma fragilidade e corrigí-la. Portanto, 
o desafio não acaba quando a pessoa 
entra no mercado de trabalho, é pre-
ciso continuar atualizado tecnicamen-
te e buscar desenvolver competências 
comportamentais para conseguir 
trabalhar em equipe. É preciso saber 
lidar com o outro, compartilhar e se 
comunicar bem para ter um perfil pro-
fissional completo.

Folha Fecomércio – Nesse novo cená-
rio competitivo, como o Senac contri-
bui para a sociedade?

Telma Ribeiro – O Senac tem um viés 
social muito forte e, por meio de parce-
rias com organizações não governa-
mentais, associações e instituições pú-
blicas, nós cumprimos nossa res-
ponsabilidade social com os Progra-
mas Senac de Gratuidade, Aprendiza-
gem e serviços realizados junto às co-
munidades. Essas ações são uma via de 
mão dupla, quando oferecemos corte 
de cabelo, aferição de pressão e orien-
tações nutricionais estamos ajudando 
a população mais carente, e também 

estamos promovendo a prática de nos-
sos alunos, que alinham essa experiên-
cia à teoria vista em sala de aula. Assim, 
formamos alunos com competências 
técnicas que também se preocupam 
com a sociedade. Internamente, a Ins-
tituição promove projetos de susten-
tabilidade e voluntariado por meio do 
Programa ECOS e de ações de arreca-
dação de donativos, que são doados às 
pessoas que se encontram em situação 
de vulnerabilidade.

Folha Fecomércio – Ao vislumbrar o 
futuro, o que é possível enxergar no 
cenário da Educação Profissional?

Telma Ribeiro – Está havendo uma va-
lorização muito grande dos cursos 
Técnicos. Antes, o ensino superior era a 
chave para conseguir emprego, mas 
hoje a formação técnica é muito pro-
curada por se alinhar diretamente com 
o mercado. Alunos que fazem gra-
duação em Gastronomia, por exemplo, 
também buscam pelo curso de cozi-
nheiro para fortalecer suas práticas. E 
isso exige de nós uma responsabilidade 
muito grande, porque esse aluno não 
pode se preocupar somente com suas 
atividades diárias, ele tem que enten-
der a importância daquela formação 
para a sociedade e a melhor forma de 
atuar nesse campo.

Folha Fecomércio – E quais são as no-
vidades que podemos esperar do 
Senac?

Telma Ribeiro – Assim como o merca-
do, o Senac está sempre evoluindo e se 
adaptando para atender às demandas 
dos segmentos. E, especialmente em 
2018, quando o Regional Alagoas com-
pleta 70 anos, vários projetos estão sa-
indo do papel para proporcionar novas 
oportunidades aos alagoanos. Com a 
instituição alcançando nota máxima na 
avaliação do MEC, as primeiras turmas 
de graduação EAD foram formadas, 
democratizando o acesso ao ensino 
superior. No interior, Arapiraca ganha-
rá uma das unidades mais modernas e 

completas de educação profissional do 
estado, que será sustentável e contará 
com laboratórios e equipamento de úl-
tima geração. Já em Maceió, um novo 
centro especializado em Gastronomia 
movimentará a área e promete impul-
sionar os profissionais do setor. Com 
todo esse trabalho realizado, o Senac 
também recebe prêmios por sua atua-
ção. Em 2017, conquistamos o certifi-
cado de Melhores Empresas para Tra-
balhar, e em 2016 a instituição ganhou 
dois certificados do Prêmio Estadual 
de Qualidade, coordenado pelo Movi-
mento Alagoas Competitiva. Para nós, 
que formamos o Senac, é gratificante 
ter esse reconhecimento e também é 
um estímulo para que possamos con-
tinuar a transformar vidas.

Diretora Regional do Senac Alagoas

Especialista em Educação e Trabalho e em Gestão Educacional

Telma Ribeiro
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D
iversos temas desencadea-
dos pela vigência da Lei 
13.467/2017 e que ainda estão 

sendo esclarecidos pelo Judiciário em 
decisões de 1º grau foram debatidos, 
no dia 7, na palestra “Reforma Traba-
lhista – o que muda nas rotinas da em-
presa, do empregador e do emprega-
do”, com o advogado especialista em 
Direito do Trabalho e presidente da 
Comissão de Estudos e Relações Tra-
balhistas da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Alagoas (OAB/AL), Carlos Hi-
dalgo. A iniciativa foi da Fecomércio 
AL, em parceria com o Sebrae Alagoas 
e apoio do Senac.

Desde que entrou em vigor, a 
reforma tem gerado dúvidas em em-
pregados e empregadores. O próprio 
judiciário trabalhista vem se posicio-
nando de forma contrária, mas se-
gundo o especialista, uma das prin-
cipais razões dessa postura é o fato 
de que a reforma limitou a atuação 
fora das normas legais ao buscar 
equilibrar a relação entre empregado 
e empregador. “O Judiciário extrapo-
lou os limites da lei. Súmulas e juris-
prudências criaram obrigações para 
empresas que sequer existiam. Um 
dos motivos pelo qual o judiciário re-
pudia a reforma, principalmente os 
ministros do TST [Tribunal Superior 
do Trabalho], é exatamente por con-
ta da limitação do poder”, explicou 
Hidalgo.

Em outras palavras, parte do 
que a justiça trabalhista instituía em 
seus julgados, acabava indo além do 
que previa a própria lei, criando um 
cenário de insegurança jurídica, 
principalmente para as empresas. A 
reforma corrigiu essa tendência ao 
especificar que súmulas e outros 
enunciados dos tribunais regionais e 
do TST não poderão restringir direi-
tos legalmente previstos nem criar 
obrigações que não estejam previs-
tas em lei. “Obviamente, ninguém 
gosta de ter seu poder limitado, e foi 
o que aconteceu. O judiciário, ao 
analisar a norma, balizará a atuação 
pelo princípio da intervenção míni-
ma na autonomia da vontade coleti-

va”, avaliou o advogado.
Uma das principais bandeiras 

da reforma é a prevalência do nego-
ciado sobre o legislado. Nesse aspec-
to, as negociações coletivas têm pre-
valência quando dispuserem sobre 
pacto quanto à jornada de trabalho, 
observados os limites constitucio-
nais; banco de horas anual; intervalo 
intrajornada, respeitado o limite mí-
nimo de 30 minutos para jornadas 
superiores a 6h; adesão ao Programa 
Seguro Emprego (PSE); plano de car-
gos, salários e funções compatíveis 
com a condição pessoal do emprega-
do, bem como a identificação dos 
cargos que se enquadrem como fun-
ções de confiança. A reforma inovou 
com a previsão do teletrabalho, do 
regime de sobreaviso e do trabalho 
intermitente. Na prática, já existiam, 
mas como não havia disposições ex-
pressas de como deveriam ocorrer, 
geravam muitos questionamentos.

Em relação ao fim da obrigato-
riedade da contribuição sindical, foi 

garantida a liberdade de o empregado 
escolher ou não se quer contribuir 
com o seu sindicato. De acordo com o 
advogado, as entidades sindicais têm 
a possibilidade de estabelecerem ou-
tras formas de contribuições mensais, 
mas que valerão somente para os sin-
dicalizados. “A função sindical não se 
resume especificamente a homologa-
ção de rescisão. Os sindicatos deverão 
se fortalecer, conquistar seus sindica-
lizados e demonstrar que realmente 
merecem receber o custeio do obrei-
ro”, disse Hidalgo.

A palestra faz parte do progra-
ma “Sua empresa legal no Sped Fis-
cal”, uma parceria entre a Fecomér-
cio e o Sebrae que promoverá, até ju-
lho, palestras focadas em gestão tri-
butária. Nos próximos dias 21 e 22 de 
março, será a vez dos municípios de 
Palmeira dos Índios (Reforma Traba-
lhista, às 19h, no Senac Palmeira) e 
Arapiraca (ICMS e suas complexida-
des, às 19h, no Sesc Arapiraca), res-
pectivamente.

8  MARÇO 2018

Parceria

www.fecomercio-al.com.br

Em palestra sobre a Reforma Trabalhista, advogado diz que sindicatos podem 

buscar outras formas de contribuições de sindicalizados

Com a Reforma, súmulas e enunciados não poderão inovar criando obrigações 
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C
onsiderada a segunda melhor 
data pelo comércio, o Dia das 
Mães sempre mobiliza os con-

sumidores a presentearem àquelas que 
cumpriram esse papel tão importante 
em suas vidas, independentemente de 
terem abraçado a maternidade pela 
biologia ou por afinidade. Este ano, a 
data terá um estímulo a mais: a Fede-
ração do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL) lançará, no dia 27 de abril, a 
campanha “Minha Mãe merece o me-
lhor presente”. 

É a primeira vez que a entidade 
realiza uma campanha promocional 
com foco no estímulo às vendas em da-
ta comemorativa. Serão sorteados dois 
carros Fiat Mobi Like 0km, quatro mo-
tos Shineray Jet 50 CC, geladeiras, fo-
gões, televisores e vales compras para 
Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, 
Penedo e União dos Palmares, totali-
zando R$ 100 mil em prêmios.

Entre 27 de abril a 28 de maio (até 
às 12h), a cada R$ 30 em compras nas 
lojas participantes o consumidor 
ganha um cupom para concorrer aos 
prêmios. A premiação será dividida em 
dois sorteios: um com os cupons arre-
cadados na capital e outro com a jun-
ção dos cupons dos quatros municí-
pios do interior que participam da a-
ção promocional. Os sorteios ocorre-
rão no dia 2 de junho, às 9h, em Ma-
ceió, e às 16h, em Arapiraca. Tanto na 
capital, quanto no interior, a premia-
ção distribuirá 1 carro e mais 18 itens.

Com a finalidade de incentivar e 
aquecer as vendas, a campanha uniu 
forças e conta com o apoio da Prefei-
tura Municipal de Maceió e do Sebrae 
Alagoas, da CDL Maceió, da Aliança 
Comercial de Maceió e de entidades 
filiadas à Federação: Sindilojas Arapi-
raca, Sindilojas Palmeira dos Índios, 
Sindilojas Penedo, Sindilojas União dos 
Palmares, Sincadeal e Sirecom Alagoas.

“É a Fecomércio chegando ao co-
mércio da capital e dos municípios par-
ticipantes para alavancar as vendas e 
contribuir para a retomada do cresci-
mento de nossa economia”, disse o pre-
sidente Wilton Malta ao explicar a mo-
tivação da campanha. Na capital, a ini-
ciativa espera movimentar o Centro e 
os bairros Jacintinho, Tabuleiro dos 

Martins, Clima Bom e Benedito Bentes.
E não são apenas os comprado-

res sorteados que ganham prêmios. Os 
vendedores que tiverem seus nomes 
nos cupons sorteados referentes à 
premiação dos 2  veículos e das 4 mo-
tocicletas receberão 1 vale compra no 
valor de R$ 200,00 em lojas partici-
pantes e indicadas pela Fecomércio. 

O cupom contemplado deverá 
obrigatoriamente estar com todos os 
dados pessoais preenchidos, de forma 
legível, podendo ser considerado nulo 
se os dados estiverem ilegíveis, incom-
pletos ou com a resposta à pergunta da 
promoção assinalada incorretamente. 
A promoção está de acordo com a le-
gislação vigente sob Certificado de Au-
torização CAIXA nº 6-5351/2018.

Estímulo às vendas
Fecomércio lançará campanha “Minha Mãe merece o melhor presente”, primeira 

ação promocional em data comemorativa a ser realizada pela entidade

Para Malta, iniciativa irá alavancar as vendas nos municípios participantes
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A
beleza da mulher do Agreste 
ganhará destaque na 1ª edição 
do Concurso Musa Comer-

ciária de Arapiraca. O concurso, que 
promete agitar a segunda maior ci-
dade alagoana, é uma promoção do 
Pajuçara Sistema de Comunicação 
(PSCOM) e co-realização do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac e parceria 
do Sindicato do Comércio Varejista 
de Arapiraca (Sindilojas Arapiraca).

O projeto busca valorizar as co-
laboradoras das empresas do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
de Arapiraca. “São profissionais que 
se dedicam ao comércio em um tra-
balho importante, pois lidam direta-
mente com o público e, com um bom 
atendimento, podem fidelizar o cli-
ente, sendo fundamentais para o 
crescimento da empresa”, avalia o 
presidente do Sistema, Wilton Malta. 

Com essa iniciativa, o comércio 
também ganha, pois estimula a cu-
riosidade das pessoas em poderem 
conhecer a futura Musa Comerciária. 
E para as empresas que tiverem suas 
colaboradoras entre as finalistas, 
melhor ainda, pois no desfile final a 
candidata se apresentará com a faixa 
com o nome da empresa para a qual 
trabalha; uma boa publicidade, já que 
o evento será acompanhado por toda 
a estrutura da TV Pajuçara. 

O coordenador de projeto es-

peciais do PSCOM, Carlos Pacheco, 
ressalta que a escolha da cidade de 
Arapiraca para sediar o concurso faz 
parte do perfil de convergência do 
PSCOM. “Estamos presentes em to-
do o nosso Estado. É do perfil do 
PSCOM desenvolver ações que pos-
sam contemplar não apenas Maceió 
como também o interior de Alagoas”, 
comemora. “Valorizar a mulher tam-
bém é o nosso foco. Então, iremos 
primeiro qualificar esse grupo, numa 
espécie de preparação para a grande 
final do Concurso. As selecionadas 
terão aula prática de etiqueta, auto-
maquiagem, direito da mulher e 
atendimento ao cliente”, comple-
mentou.

INSCRIÇÕES
As inscrições começaram no dia 

1º e podem ser feitas até o dia 30 de 
março no portal tnh1.com.br. Além 
dos dados pessoais, as candidatas de-
vem enviar um vídeo contando um 
pouco da sua história de vida. A ven-
cedora será contemplada com uma 
faixa confeccionada pelo mesmo ar-
tista plástico que assina a faixa do Miss 
Brasil e prêmio no valor de R$ 2 mil.

Os alagoanos poderão acompa-
nhar o concurso por meio da Rádio 
Pajuçara FM 101,9, Rádio Pajuçara FM 
103,7, TNH1, TV Pajuçara e ainda pe-
las redes sociais.

Beleza
Concurso elegerá Musa Comerciária

de Arapiraca

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

ENCONTRO - A internacionalização 
de negócios tem sido uma das linhas 
de trabalho da Fecomércio AL e, no 
dia 12, o tema voltou a ser abordado 
em reunião com as assessoras da en-
tidade, Cláudia Pessôa e Izabel Vas-
concelos, e o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Hotéis 
de Alagoas (ABIH-AL), Milton Vascon-
celos. Na pauta, o encontro com em-
presários da rede hoteleira, no dia 17 
de abril, às 14h às 17h, em local a ser 
definido, com foco na oferta de pro-
dutos e serviços provenientes do 
mercado internacional com custo re-
duzido.

APROXIMAÇÃO - A Fecomércio ini-
ciou a estratégia de internacionaliza-
ção de negócios em 2017, com a reali-
zação de Encontros Empresariais 
com China e Taiwan, e mais recente-
mente uma agenda com o empresário 
do Grupo Matsubara e H Loft Solu-
ções, Miki Hiroshe, pois entende que 
para ingressar neste universo comer-
cial são necessários preparação e co-
nhecimento adequados. Daí a apro-
ximação de fornecedores e potenciais 
compradores se faz uma etapa im-
portante.

MAPA - Outro ponto da reunião foi a 
necessidade de um mapa sobre o tu-
rismo de Maceió com números que 
traduzam exatamente a extensão do 
segmento. O turismo é uma das 
principais atividades econômicas do 
Estado e um mapa deste porte pode 
contribuir nas tomadas de decisões 
que estimulem o setor.

CONFIANÇA – A alegria carnavalesca 
repercutiu no otimismo do empresá-
rio do comércio de Maceió e, em feve-
reiro, o Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (ICEC) apre-
sentou tendência de alta de 0,78%, se-
gundo a pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Fecomércio AL, em parceria 
com a Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Em relação ao mesmo mês do 
ano passado, os empresários da capi-
tal estão 22,16% mais confiantes.



C
om o convênio assinado no 
último dia 5 entre o Sindicato 
do Comercio Atacadista e 

Distribuidor do Estado de Alagoas 
(Sincadeal) e o Sebrae Alagoas, os pe-
quenos comerciantes do Estado po-
derão receber capacitações para o 
desenvolvimento de seu negócio a 
partir de abril.

A iniciativa, que tem como obje-
tivo consolidar as pequenas empresas 
clientes do comércio atacadista e dis-
tribuidor, dentre elas, pequenos co-
merciantes de material de constru-
ção, mercadinhos e farmácias de bair-
ro, terá vigência até o ano de 2020. 

Dentre as ações previstas estão pales-
tras técnicas, missões empresariais e 
cursos com temas focados em gestão 
empresarial. Os custos previstos se-
rão acessíveis ao empreendedor e 
seus colaboradores.

Os setores comércio e serviços 
são os principais segmentos da eco-
nomia alagoana, correspondendo a 
72% do PIB do Estado. Apesar desta 
significativa importância, ações de fo-
mento sempre são importantes. Por 
isso, o Sincadeal buscou unir forças 
com entidades como o Sebrae e o Sis-
tema Fecomércio para contribuir com 
o desenvolvimento do comercio vare-

jista, atacadista e distribuidor.
A estimativa é de que por meio 

das ações desenvolvidas pelo convê-
nio, haja um aumento de, pelo menos, 
15% na produtividade e no conheci-
mento de novas tecnologias. Para o 
Presidente do Sincadeal, Valdomiro 
Feitosa, esse projeto não vai apenas 
capacitar o varejista, mas também 
melhorar seu poder de compra e or-
ganização. “Vamos qualificar o micro 
e pequeno empreendedor e, desta 
forma, ampliar seu poder de cresci-
mento e de compras, fortalecendo to-
da a cadeia atacadista e de distribui-
ção de Alagoas”, avaliou.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Parceria entre o Sincadeal e o Sebrae Alagoas levará qualificação a pequenos 

empreendedores alagoanos. Programação começará em abril

NOTAS DE RODAPÉ

CELEBRAÇÃO - A presidente do Sin-
dilojas Penedo, Ana Luíza Soares, 
prestigiou o almoço com as colabora-
doras da Fecomércio AL, em alusão ao 
Dia Internacional da Mulher, no dia 8, 
em Maceió. Ana Luíza considera im-
portante celebrar a data e acredita 
que, cada vez mais, a mulher ocupa 
mais espaços na liderança na gestão 
de empresas e entidades.

MESA BRASIL - A pedido do Sindilojas 
Palmeira, o Sesc levou o projeto Mesa 
Brasil à 4ª Feira de Produtos de Pal-
meira dos Índios, no dia 1° de março, 
na Vila Maria. Promovido pela Prefei-
tura Municipal, o evento busca fo-
mentar a comercialização de produ-
tos agropecuários, artesanais e culi-
nários, gerando uma movimentação 
econômica no comércio.

ROSAS - Para comemorar o Dia Inter-
nacional da Mulher, o Sindilojas Ara-
piraca distribuiu 500 rosas para em-
presárias e colaboradoras do comér-
cio. A ação, que acontece há 7 anos, é o 
reconhecimento de que o trabalho 
das empreendedoras arapiraquen-
ses é muito significativo e reforçá-lo é 
essencial para mostrar o destaque da 
mulher no comércio.

Em reuniões, sindicato relatou as demandas dos associados, dando início à parceria
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Panorama

“Com essa novidade nos postos fiscais va-

mos ganhar tempo. E tempo é ouro! Vai ser 

bom para quem transporta a mercadoria e 

para quem a recebe num período de tempo 

menor”

NOTAS DE INTERESSE

JUROS - O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, considerou que o 
Banco Central pode cortar novamen-
te a Selic na próxima reunião do Con-
selho de Política Monetária (Copom). 
Atualmente, a taxa básica de juros está 
em 6,75% ao ano. Meirelles voltou a 
destacar a queda da inflação e reto-
mada do crescimento da economia 
após a recessão. Em 2017, o Produto 
Interno Bruto (PIB) cresceu 1% e a in-
flação medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
ficou em 2,95%.

PROJEÇÃO - Levantamento da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) mos-
tra que, após três anos de queda, a 
geração de empregos no Brasil pode 
voltar a apresentar resultados positi-
vos este ano, mesmo com um histó-
rico de resultados, incluindo 2017, que 
revele uma base comparativa ruim e 
um ritmo lento, mas gradual. No ano 
passado, o saldo entre aberturas e fe-
chamentos de estabelecimentos co-
merciais ficou negativo em 19,3 mil 
unidades.

VAREJO - Apesar da sequência nega-
tiva, o encerramento de estabeleci-
mentos comerciais foi 82% menor do 
que em 2016, quando o setor eliminou 
105,3 mil pontos de venda. A CNC pro-
jeta abertura líquida de 20,7 mil novos 
estabelecimentos comerciais ao fim 
de 2018, considerando a defasagem 
entre o crescimento contínuo das 
vendas e a natural contrapartida na 
abertura de novos pontos do varejo 
nacional. A entidade projeta ainda 
crescimento de 5,1% no volume de 
vendas do varejo.

Aspas“

Valdomiro Feitosa, presidente do Sindicato do Comércio 

Atacadista e Distribuidores do Estado de Alagoas durante o 

lançamento, pela Sefaz, da ferramenta Cálculo Automático, 

que será utilizada para calcular o ICMS.

“A função sindical não se resume a 
homologação de rescisão. Os sindi-
catos deverão se fortalecer, conquis-
tar seus sindicalizados e demons-
trar que merecem receber o custeio 
do obreiro”

Carlos Hidalgo, advogado convidado 
pela Fecomércio para falar sobre a 
Reforma Trabalhista.

“Alagoas respondeu bem à redução do 
desemprego em 2017, ficando acima 
da taxa de desemprego do Brasil, mas 
as dúvidas na economia criam uma 
névoa de insegurança no empresário”

Felippe Rocha, assessor econômico 
da Fecomércio, ao analisar o indica-
dor de confiança do empresário de 
Maceió em fevereiro.

“Sempre tive vontade de aprender a 
cortar cabelo. Quando surgiu a opor-
tunidade de fazer o curso, não pensei 
duas vezes. Mais do que a remição da 
pena, busco perpetuar o aprendizado 
para ser alguém melhor”

Roberto Félix, concluinte do curso de Cor-
te de Cabelo Masculino ministrado pelo 
Senac no Presídio Baldomero Cavalcanti.
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Panorama

 Legislativo

CONSELHO TRIBUTÁRIO ESTADUAL

O Governo do Estado encaminhou à 
Assembleia Legislativa, no dia 14, o 
Projeto de Lei Ordinária nº 571/2018 
visando alterar a Lei Estadual nº 
6.771/06, a qual regulamenta o pro-
cesso administrativo tributário no 
âmbito de Alagoas. Em análise preli-
minar, a Fecomércio AL observa que, 
dentre as mudanças propostas, a de 
maior impacto refere-se à exigência 
de dedicação exclusiva para advo-
gado representante das entidades 
empresariais.

A entidade acredita que, ao impor a 
licença do exercício profissional ao 
advogado que assumir uma das ca-
deiras do Conselho Tributário Esta-
dual na condição de representante 
dos contribuintes, haverá quebra na 
paridade entre representantes do 
fisco e dos contribuintes, pois certa-
mente experientes advogados espe-
cialistas em Direito Tributário não 
terão mais interesse em integrarem 
o órgão, uma vez que a remuneração 
não será atrativa e a advocacia, prin-
cipal fonte de renda, estará proibida, 
mitigando assim o debate e a defesa 
dos interesses do contribuinte. “Po-
demos estar diante de uma flagrante 
quebra da paridade técnica entre os 
representantes do Fisco e dos con-
tribuintes”, lamenta Wilton Malta, 
presidente da Fecomércio.

O que chama a atenção da entidade é 
que, segundo o PL, os auditores fis-
cais e presidentes das Câmaras não 
terão dedicação exclusiva, o que ra-
tifica a quebra da isonomia. A Feco-
mércio formalizará expediente aos 
deputados estaduais da Frente Par-
lamentar em Defesa do Comércio, 
bem como aos demais parlamen-
tares, solicitando apoio para a su-
pressão integral do inciso II do § 5º 
do art. 38, do referido Projeto de Lei 
Ordinária n.º 571/2018.

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

21,10%

Fev/2017

Fev/2018

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

20,53%

Fev/2017

Fev/2018

95,2 pontos

116,3 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

6,4% 

Fev/2017

Fev/2018

94 pontos

74,7 pontos

57,7%

64,1%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Saldo líquido de postos de trabalho nas empresas 
do Comércio, no estado de Alagoas, no mesmo 
período.

-343

Saldo líquido de postos de trabalho, em Alagoas, 
no ano de 2017.

-8.324

+1,8%  Crescimento do Nordeste em 2017

+2,5%  Estimativa de crescimento do Nordeste para 2018

+7,1%  Pesquisa Mensal de Comércio – Alagoas (12 meses)

+2,5%  Pesquisa Mensal do Comércio – Brasil (12 meses)

MAIS NÚMEROS
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S
ensibilizar e formar agentes 
multiplicadores em saúde por 
meio de um conjunto de ativi-

dades educativas fazem parte do Pro-
jeto Transando Saúde do Sesc. Criado 
em 2003 pelo Departamento Nacional, 
o Sesc Alagoas foi o primeiro a atuar 
como projeto-piloto a nível nacional, e 
depois se estendendo para os demais 
regionais.

A proposta do projeto surgiu 
com a intenção de sistematizar ações 
educativas de prevenção às IST/Aids, 
utilizando uma metodologia diferen-
ciada por meio de oficinas, rodas de 
conversa, dinâmicas de grupo, jogos 
educativos, discussão de textos, ex-
planação oral, além de possibilitar a 
implementação de cursos de forma-
ção para agentes multiplicadores em 
empresas e escolas, construindo um 
caminho de prevenção para estudan-
tes, professores e trabalhadores do 
comércio.

O cenário de atuação do Tran-
sando Saúde vem sendo ampliado gra-
dativamente com atividades que apre-
sentam uma dinâmica de ações inte-
gradas com as Coordenações de Edu-
cação e Esporte e Recreação, e o Tra-
balho Social com Idosos e o Programa 
Mesa Brasil do Sesc, além de parcerias 
com o Sesi, desenvolvendo o projeto 
Vira Vida, e com a Secretaria Municipal 
de Saúde de Maceió por meio do pro-
grama IST/AIDS.

Atuando com temas específicos 
para cada público atendido, na Unida-
de Educacional do Sesc Jaraguá – on-
de também recebe a atividade, os alu-
nos do 5º ano intitularam o projeto de 
“Sexualidade Não é Bicho Papão”, 
tendo a metodologia participativa, no 
qual promove a reflexão e discussão 
sobre aspectos relacionados à sexua-
lidade humana, por meio de temas 
transversais, como: sexualidade, pu-
berdade, higiene pessoal, planeja-
mento familiar, drogas, violência, gra-
videz na adolescência, métodos con-
traceptivos e IST/Aids.

A metodologia aplicada pelo Sesc 
para se trabalhar a complexidade do 

tema IST/Aids ao longo dos anos, fez 
com que o projeto se tornasse referên-
cia, principalmente na ação voltada pa-
ra empresas. O conteúdo trabalhado 
nas mesmas prioriza o acesso ao co-
nhecimento sobre as formas de pre-
venção e os temas correlatos: sexua-
lidade, autocuidado, questões de gê-
nero, diversidade, direitos sexuais e 
reprodutivos, dentre outros, seguindo 
uma construção em sintonia com as 
diretrizes preconizadas pelo Ministé-
rio da Saúde, onde foi firmado um ter-
mo de cooperação técnica entre o Sesc 
e o Ministério.

Para Janaina Valença, Coordena-
dora de Saúde do Sesc, o projeto vem 

expandindo sua proposta de prevenção. 
“As infecções sexualmente transmissí-
veis e aids atingem muitas pessoas; cada 
vez mais idosos, homens, mulheres, jo-
vens e crianças estão expostos à di-
versas situações de vulnerabilidade, seja 
por desconhecimento, falta de acesso 
ou por outras justificativas. Frente a es-
se contexto e seguindo o movimento 
mundial de investir em ações que con-
tribuam para sensibilizar as pessoas 
para a prevenção dessas infecções, o 
Sesc, à nível nacional assumiu esse de-
safio e vem investindo em atualizações e 
ampliação das propostas metodoló-
gicas e práticas para fortalecer o seu 
compromisso com o social”.

Multiplicador
O Projeto Transando Saúde do Sesc multiplica agentes e contribui para 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 

Alunos atentos a dinâmica que orienta sobre cuidados preventivos com a sexualidade

Funcionários da empresa Makro participam de treinamento do projeto
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Palco Giratório
O Palhaço Biribinha é homenageado num dos maiores circuitos de artes 

cênicas do País

O
picadeiro vai percorrer o 
Brasil. Em sua 21ª edição, o 
Projeto Palco Giratório abre 

as cortinas para homenagear uma das 
expressões artistas mais populares: o 
Circo. O lançamento da circulação 
2018 do Palco Giratório será em Belo 
Horizonte (MG), no dia 22 de março. O 
projeto é uma iniciativa da Rede Sesc 
de difusão e intercâmbio de artes cê-
nicas, consolidado como a maior ação 
do gênero no Brasil.

Esse ano, um artista de renome 
vai representar Alagoas, o Palhaço Bi-
ribinha será o grande homenageado. 
Patrimônio Vivo da Cultura Alagoana, 
Teófanes Antônio Leite da Silveira, o 
Biribinha tem um histórico de engaja-
mento e resistência para com as artes 
circenses no Brasil. Seu sentimento é 
de emoção pelo reconhecimento e sa-
tisfação ao ter o Circo como destaque 
na edição, pois considera o projeto 
uma vitrine de difusão da diversidade 
de artistas existentes no Brasil.

“O primeiro dia que entrei em 
cena pintado de palhaço, nunca vou 
esquecer. Era mês de março de 1958, 
na cidade de Angra dos Reis (estado do 
Rio de janeiro) papai pintou meu 
rosto, me vestiu e me ensinou umas 
piadas, apontou o picadeiro e disse: 
ENTRA!!!!!! Eu com vergonha e medo 

disse: NÃO!!!!! Ele tascou um empur-
rão e eu entrei aos tombos. Parei no 
centro do palco. Olhos estatelados e 
petrificados, nervoso, comecei a suar. 
A maquiagem a derreter e borrando as 
cores. A plateia sorria... E eu chorava. 
Quanto mais eu chorava mais a plateia 
sorria... E foi assim que iniciou a minha 
carreira, que completa 60 anos”, con-
tou.

Ao todo, o circuito pretende rea-
lizar 625 apresentações artísticas e 
mais de 1.600 horas de oficinas em ca-
da canto deste País. O Circuito Espe-
cial, que acontece para destacar a ho-
menagem, irá montar uma lona no pe-
ríodo de  20 dias nos estados por onde 
circular, e servirá como ponto de en-
contro para apresentações de grupos 
circenses locais, ações formativas e 
palestras.

Além do grande palhaço radica-
do em Alagoas com a “Turma do Biri-
binha”, “A Cia dos Pés”, também de Ala-
goas, fazem parte desta edição. Os 
dois grupos participam pela primeira 
vez como indicados de Alagoas para a 
circulação nacional.  

A Cia dos Pés surgiu no ano 2000, 
em Maceió, sob a direção de Telma 
César, com o interesse no desenvolvi-
mento de processos investigativos para 
a produção de conhecimento em dança, 

sobretudo, na forma de espetáculos. As 
principais referências para o desenvol-
vimento desses processos são o Sistema 
Laban/Bartenieff, a Educação Somática 
e a cultura de tradição popular do Brasil. 
A Companhia irá apresentar o espe-
táculo “Dança Anfíbia”, que explora o 
processo de criação adaptativa, e tam-
bém performances e oficinas.

Segundo Telma César, o Sesc foi 
um grande incentivador no início do 
surgimento da Trupe. O grupo rece-
beu um convite para dançar no Sesc 
Ipiranga em São Paulo, no ano 2000, 
“Pé, Umbigo e Coração”, sendo a sua 
estreia e o combustível para seguir. Ao 
longo desse tempo a Cia dos Pés foi 
premiada e esteve em diversos even-
tos pelo Brasil.  “Estamos muito felizes 
com nossa participação e as expecta-
tivas são as melhores. Como nossos 
processos de criação sempre se cons-
troem a partir de uma relação dialó-
gica e sempre buscando interlocu-
ções, esperamos construir redes de 
afetos que nos possibilitem aproximar 
o nosso fazer artístico ao de outros 
artistas, a partir do diálogo com loca-
lidades e contextos artísticos, sociais 
e culturais diferentes dos nossos e as-
sim fortalecer pensamentos que afir-
mam a potência do fazer no encontro 
com outro”, destacou Telma.

Palhaço Biribinha é patrimônio cultural de Alagoas



O
livro “Panorama do Cinema 
Alagoano”, escrito por Elinal-
do Barros foi a inspiração pa-

ra a oficina de cinema realizada este 
ano pelo Sesc em Maceió, atraindo um 
público apaixonado pela arte do cine-
ma e na sua rica contextualização his-
tórica.

Erinaldo Barros é autor de três 
dos poucos registros sobre o cinema 
alagoana. O seu livro “Panorama do 
Cinema Alagoano” foi o escolhido pela 
analista de audiovisual do Sesc, Laris-
sa Lisboa, como base de pesquisa na 
oficina, onde ofereceu um rico con-
texto de pesquisa para os participan-
tes que estudaram o início da produ-
ção cinematográfica em Alagoas, além 
de narrar renomados nomes da pro-
dução audiovisual local até a contem-
poraneidade, trilhando as edições do 
legendário Festival de Cinema de Pe-
nedo.

Para Larissa Lisboa, a iniciativa 

do Sesc promove a difusão da arte 
num contexto geral. “A importância 
de realizar essa oficina é definida pela 
dificuldade de circulação de informa-
ções sobre a produção audiovisual 
alagoana, pela pouca frequência de 
exibição dos filmes alagoanos, pelo 
livro "Panorama do Cinema Alagoano” 
ter sido publicado em 2010 e não ter 
mais exemplares à venda, pelo cres-
cimento do interesse em realizar fil-
mes e pela carência de espaços que 
estimulem a formação e/ou a difusão 
do conhecimento a respeito”, ressal-
tou.

Na sua 5ª Edição, o “Panorama 
do audiovisual alagoano” teve como 
objetivo apresentar a história da 
produção audiovisual alagoana, utili-
zando fontes de material retrospec-
tivo, leituras, roteiros, como “Um Ves-
tido para Lia”, de Regina Barbosa e 
Hermano Figueiredo, “O que lembro, 
tenho”, de Rafhael Barbosa e “Jorge 

Cooper”, de Victor Guerra.
As primeiras aulas apresentaram 

uma introdução ao cinema com a in-
venção e criação artística, apresenta-
ção da invenção da câmara escura, fo-
tografia, lanterna mágica, cinematos-
cópio, até chegar na primeira exibi-
ção pública realizada pelos irmãos Lu-
miere, em 28 de dezembro de 1895, na 
França.

As aulas aconteceram no perío-
do da noite, com 16h de duração, de 19 
a 23 de fevereiro, tendo as salas de au-
la, teatro, auditório ou espaços mul-
tiuso como cenário para estudo. No 
final da oficina cada participante re-
cebeu o certificado com a carga ho-
rária. 

A ação teve como público alvo a 
comunidade em geral a partir de 18 
anos.

Em 2016, o “Panorama audiovi-
sual alagoano” aconteceu em Maceió, 
Arapiraca, Teotônio Vilela e Penedo.

16  MARÇO 2018

www.sescalagoas.com.br

Cinema
Sesc lança a 5ª Edição da oficina “Panorama do audiovisual alagoano” e fortifica 

as raízes do cinema em Alagoas

Público atento a exibição realizada no auditório da Unidade Sesc Poço
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D
e janeiro a fevereiro o clima 
das cidades Maceió e Arapi-
raca estava de Sesc Verão. 

Época de férias e estação mais quente 
do ano, a população ganhou ativida-
des de graça para aproveitar ao máxi-
mo esse período com qualidade. O in-
centivo veio do Sesc que, durante os 
dois meses seguidos, realizou o Sesc 
Verão.

A ação faz parte do projeto da 
área de Lazer em consonância com a 
área de Saúde da Instituição, que traz 
como objetivo proporcionar ativida-
des físicas e esportivas de forma in-
tegrada e prazerosa para as pessoas, 
oferecendo diversas modalidades es-
portivas, e, para fortalecer a estraté-
gia de estímulo, contou com alguns 
cenários atrativos para a realização 
das atividades, como a orla da Paju-
çara.

O incentivo à prática de ativida-
de física com o Sesc Verão veio por 
meio de aulas de dança, torneios es-
portivos de futebol de areia, basque-
tebol de areia, vôlei sentado, badmin-
ton, voleibol de quadra, handebol de 
quadra e aulas de ginástica localizada. 
Além da praia da Pajuçara com os es-
portes de areia, o Ginásio Poliespor-
tivo do Sesc Poço concentrou os tor-
neios de quadra, e a Praça Multieven-
tos demais atividades, em Maceió; em 
Arapiraca as atividades se dividiram 
entre a Unidade e o Parque Ceci Cu-
nha.

O projeto contou com um públi-
co de mais de cinco mil pessoas  nos 
dois meses de atividades esportivas 
diversas, estimulando e ganhando no-
vos adeptos. “O Sesc Verão veio para 
estimular e conscientizar os partici-
pantes diretos e indiretos com a ne-
cessidade de praticar atividade física 
regular por meio dos esportes, ginás-
tica e dança melhorando a qualidade 
de vida, bem como longevidade do es-
tado de saúde de um modo geral”, res-
saltou a coordenadora de esporte e 
recreação, Girlane Simões.

Foram parceiros da ação as Fe-
derações Alagoanas de Beach Soccer, 

Basketball e Badminton, além da 
Universidade Federal de Alagoas – 
UFAL com o curso de Educação Físi-
ca.

Segundo o coordenador de e-
ventos da Federação de Basketball de 
Alagoas, Felipe Barros, o esporte é 
indispensável para socialização e o 
Sesc é agente fundamental ao incen-

tivo à prática. “Como o Basketball de 
Praia é uma criação do Estado de Ala-
goas, o Sesc ajuda a divulgar o nosso 
projeto e a difundir a prática esporti-
va para a sociedade. As pessoas vêem 
os esportes como uma ferramenta de 
interação e inclusão social, essas ini-
ciativas fazem a diferença”, ressal-
tou.

Qualidade de vida
Sesc Verão promove inúmeras atividades físicas para a população de Maceió e 

Arapiraca

Campeonato de Futebol de areia com crianças na Pajuçara

Competição de vôlei sentado, esporte e inclusão social
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Investimento
Segunda edição do Encontro Pedagógico reforça o compromisso do Senac 

com seus colaboradores

O
compromisso do Senac com 
a educação profissional co-
meça na própria instituição, 

com o investimento em seus instru-
tores e corpo pedagógico. Com o ob-
jetivo de valorizar ainda mais seu cor-
po docente, o Regional promoveu, nos 
dias 28 e 29 de março, o II Encontro 
Pedagógico. Realizado no auditório da 
Unidade Poço, o evento contou com a 
presença dos palestrantes e doutores 
em educação Adriana Turmina e Jar-
bas Novelino.

De acordo com Cícera Paiva, 
diretora de Educação Profissional, “o 
instrutor é o embaixador do Senac, 
pois ele é a ponte entre os estudantes 
e a Instituição. Com essa visão, nós 
buscamos sempre valorizar e investir 
na equipe pedagógica, para que, dessa 
forma, o aluno receba o melhor que 
podemos oferecer”. 

Para a instrutora Mikelane Ro-
cha, “esses momentos são extrema-
mente importantes para o crescimen-
to do instrutor enquanto profissional 
e pessoa. Com a discussão de temas 
relevantes e oportunos, nós alinha-
mos nossa visão e nos motivamos para 
usar a criatividade em sala de aula”. 

Cleisiane Nicasio, pedagoga, concor-
da com Mikelane e afirma que “en-
quanto pedagoga, não podemos fazer 
nosso trabalho automaticamente, 
então o Encontro Pedagógico sempre 
nos auxilia ao trazer novas perspec-
tivas sobre a educação profissional”.

Durante o Encontro, assuntos 
como ética, docência, o cuidado e a 
paixão pela profissão foram aborda-
dos, e o aniversário de 70 anos do 
Senac em Alagoas não ficou de fora. 
Adriana Turmina, uma das palestran-

tes do evento, parabenizou a institui-
ção e falou sobre a importância da 
Educação Profissional estar presente 
em todo o Brasil. “Houve uma evolu-
ção muito grande nessa área, hoje, 
nós formamos não só o técnico, mas o 
humano também. Para fazer esse 
trabalho por sete décadas, é crucial a 
qualificação da equipe pedagógica, 
pois ela é  responsável por fomentar 
essa visão”, comentou Adriana.

Em sua palestra, Jarbas Novelino 
provocou momentos de reflexão para 

Evento reuniu instrutores, pedagogas e apoio administrativo da Instituição

Roda de conversa abordou a ética na docência
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todo o grupo. Segundo ele, “os profes-
sores que ensinam ética são os pro-
fessores que ensinam o fazer, pois a 
ética não está na sala de aula, e sim nos 
laboratórios e no cotidiano de cada 
um”. Telma Ribeiro, diretora Regional 
do Senac, concorda com Jarbas, e afir-
ma que “precisamos trabalhar a ética 
todos os dias, com respeito a nós mes-
mos e aos alunos”.

É DE CASA!
Ao construir um relacionamento 

de respeito com seus estudantes, o 
Senac também constrói um ambiente 
seguro ao demonstrar confiança em 
sua qualificação. A prova disso é a vol-
ta de seus pupilos para a instituição. 
Larissa Macedo se formou, em 2008, 
no curso Técnico em Análises Clíni-
cas, e conta que não tinha muita ex-
pectativa em relação à sua vida pro-
fissional, mas decidiu se matricular no 
curso para não ficar parada. “Procurei 
o Senac porque sabia que a Instituição 
tinha um ensino de qualidade, com 
profissionais habilitados. Logo me 
identifiquei com o curso que escolhi e 
contei com o apoio de instrutores 
maravilhosos, que me motivaram, e 
até hoje são uma inspiração para 
mim”, contou Larissa, que se tornou 
colaboradora do Senac em novembro 
de 2017.

Ao ser questionada sobre a im-
portância do Senac em sua vida, Laris-
sa expressa gratidão pela Instituição. 
“Foi aqui que me apaixonei pela Biolo-
gia e foi aqui que comecei minha traje-
tória profissional. É gratificante voltar à 
sala de aula e saber como cada aluno 
sentado na cadeira se sente, por isso, é 
com orgulho que digo a eles que já es-
tive no mesmo lugar”, comentou ela.

Com a Chef Simone Muniz a his-
tória foi um pouco diferente. Aluna do 
curso Formação de Cozinheiro, em 
1999, Simone frequentava a Institui-
ção desde pequena, até que seu pai 
começou a investir em sua qualifica-
ção profissional. “Eu morava vizinho 
ao Senac e sempre ia até a Unidade 
pintar as unhas quando era criança. 
Quando cresci, meu pai me colocou 
para fazer cursos na área de adminis-
tração para ajudar na família da em-
presa, mas minha paixão sempre foi a 
cozinha”, disse a Chef.

Após a formação profissional, 
Muniz conta que, com o apoio do 
Senac, conquistou um espaço na Gas-

tronomia alagoana. “Desenvolvi mui-
tos trabalhos e eventos de culinária 
regional em parceria com a Institui-
ção. E esse reconhecimento chegou 
até a Cordon Bleu, primeira escola de 
Gastronomia do mundo, na França, 
onde tive acesso aos bastidores da 
escola e fui convidada a participar de 
duas aulas após me identificar como 
instrutora do Senac”, falou Simone.

Colaboradora há quatro anos, 
Simone agradeceu por fazer parte dos 
70 anos da Instituição. “Acredito que o 
Senac contribuiu ativamente para o 
desenvolvimento da minha carreira 
profissional. Por isso, sempre digo aos 
meus alunos 'uma vez no Senac, para 
sempre no Senac', e fico muito feliz ao 
reconhecê-los quando eles voltam”, 
concluiu ela.

Ex-aluna do Senac, Larissa Macedo, voltou à instituição como colaboradora

Para Simone, estudar no Senac abriu portas



E
m 1948, o Senac chegou em 
Alagoas com a missão de edu-
car para o trabalho, e no dia 21 

de março completa 70 anos. Ao longo 
de 7 décadas, o Regional qualificou 
aproximadamente 1 milhão e 200 mil 
alagoanos, profissionais que tiveram o 
futuro transformado e hoje garantem 
a qualidade na prestação dos serviços 
oferecidos pelo comércio de bens e 
turismo do Estado.

Por meio dos Programas PSG e 
Aprendizagem, o Senac democratiza 
o acesso à qualificação profissional 
oferecendo aos alagoanos vagas gra-
tuitas em diversos cursos. O Regional 
também leva novas oportunidades 
para o interior por meio da Unidade 
Arapiraca, dos Postos Avançados de 
Palmeira dos Índios, Penedo, União 
dos Palmares e do EAD (Ensino a Dis-
tância), que oferta cursos técnicos, de 
graduação e pós-graduação para as 
comunidades mais distantes.

Na capital, as Unidades Fernan-
des Lima (Idiomas), Poço, Programas 
Sociais e o Posto Avançado de Tecno-
logia diversificam o portfólio de cur-
sos aos maceioenses e reafirmam o 
Senac como uma porta para a empre-
gabilidade e mudança de vida.

Em comemoração ao septuagé-
simo aniversário, colaboradores se 

reuniram, nos dias 27 e 28 de março, 
na Sede Administrativa e Unidade Po-
ço, respectivamente, para cantar os 
parabéns da Instituição e confrater-
nizar. “Conheço o trabalho do Senac 
há quase 30 anos e mesmo naquela 
época a Instituição já era uma refe-
rência em educação profissional”, dis-
cursou Wilton Malta, presidente do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. 

Natural de Arapiraca, o presi-
dente contou uma bela história da 

Instituição que marcou o município 
do Agreste. “Lembro-me de uma tur-
ma do curso de Cabeleireiro que foi 
um marco na cidade porque transfor-
mou a vida de várias mulheres, entre 
elas, uma que vivia em situação de rua 
e que conseguiu se reerguer após o 
curso. E os que estão presentes hoje 
também fazem parte dessa história, 
pois são eles que contribuem diaria-
mente para o crescimento da Institui-
ção”, falou ele.

www.al.senac.br
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Senac 70 anos
Instituição completa 70 anos no dia 21 de março e comemora a qualificação 

de 1 milhão e 200 mil alagoanos

Colaboradores da Sede Administrativa comemoraram juntos o aniversário de 70 anos da Instituição

O parabéns também foi cantado na Unidade Poço com a equipe educacional
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De acordo com Ana Luíza Araújo, 
conselheira do Sistema, “é muito im-
portante parabenizar todos que fa-
zem ou fizeram parte dessa história, 
pois assim como não há empresa sem 
funcionários, não há Senac sem os co-
laboradores”. O conselheiro Valdomi-
ro Feitosa também esteve presente 
para homenagear a Instituição. Se-
gundo ele, “mesmo com pouco tempo 
de casa, admiro o trabalho da Institui-
ção, que é sempre realizado com mui-
ta transparência, responsabilidade e 
carinho”, disse ele.

Para a diretora Regional do Se-
nac, Telma Ribeiro, “esse é um mo-
mento de festa, mas também de refle-
xão, onde precisamos entender nossa 
responsabilidade para continuarmos 
a cumprir nossa missão com excelên-
cia: educar para o trabalho”.

CASO DE SUCESSO
O maior resultado de 70 anos de 

educação profissional no estado é 
mostrado diariamente, por meio de 
ex-alunos que se destacam no merca-
do de trabalho. Dayse Batista está en-
tre eles. Aluna do Senac em 2015, Day-
se buscou a Instituição após decidir 
mudar de emprego e investir na valo-
rização da cultura negra. “Fiz uma es-
pecialização no Rio e logo me identifi-
quei com a área da Beleza. Eu sabia o 
que queria, mas ainda faltava muito 
para me tornar uma profissional qua-
lificada, então voltei para Maceió e 
busquei no Senac essa capacitação”, 
conta Dayse.

Com seu estabelecimento mon-
tado e ativo, Dayse se tornou referên-

cia em cabelo afro, e hoje o Beleza Ne-
gra Afro Studio é um espaço de trans-
formação física e emocional. “Assumir 
o cabelo afro é assumir a descendên-
cia africana, e no mundo racista em 
que vivemos isso ainda é um desafio. 
Muitas mulheres chegam no salão ca-
bisbaixas e envergonhadas por ter es-
se tipo de cabelo, por isso, a mudança 
também tem que ser trabalhada por 
dentro, para que elas enxerguem a 
própria beleza e se fortaleçam com 
ela”, explicou a cabeleireira.

A preocupação com o outro, a 
ética e o comportamento também são 
valores do aluno Senac. De acordo 
com Graça Guilhermino, instrutora 
do Senac que ensinou Dayse, essas 
questões são tão relevantes quanto as 
técnicas. “Quando o aluno sair daqui, 
terá que lidar com pessoas, então ele 
precisa entender que não vai traba-
lhar com uma peça de roupa, nem 
uma caneta ou computador, mas sim 
seres humanos”, disse Graça. 

Ao falar sobre Dayse, a instruto-

ra ainda comenta o cuidado que a ca-
beleireira sempre demonstrou ter 
com os clientes. “Eu sempre enxer-
guei muito isso na Dayse, eu via a pre-
ocupação dela para com o próximo, 
quando chegava alguém para fazer 
um corte essa pessoa saía transfor-
mada, também, emocionalmente”, 
lembra-se ela.

Atualmente, mestra e pupila nu-
trem, além da relação profissional, 
uma amizade muito forte, baseada na 
admiração mútua. “Sinto meu dever 
cumprido ao ver Dayse cada vez mais 
conquistando seu espaço e conse-
guindo alcançar sua realização pes-
soal e profissional, sem nunca deixar 
de ajudar o próximo”, emocionou-se 
Guilhermino. Para a empreendedora, 
“o Negra Beleza foi um sonho, um pro-
jeto, que eu construí com a ajuda de 
várias pessoas. Cada uma delas foi 
uma pérola em minha vida, e a maior 
de todas eu conheci aqui no Senac, a 
instrutora Graça Guilhermino”, con-
cluiu ela.

Ex-aluna do Senac é referência em cabelo afro no estado

Dayse e Graça até hoje mantêm uma relação de respeito e amizade
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Em uma sociedade em que as mulheres são pre-

teridas simplesmente por serem mulheres, a busca 

por qualificação, estudo e crescimento profissional 

são constantes na vida das mesmas. É possível sim 

ser mulher, bonita, engravidar, ter TPM, usar salto al-

to, ter menopausa, e ainda assim assumir um cargo 

de liderança e ficar antenada com as perspectivas do 

mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque nos ada-

ptamos, não desistimos diante de um desafio e, por 

atuarmos em vários processos, conseguimos assu-

mir vários papéis: mãe, esposa, amiga, profissional, 

tudo ao mesmo tempo.

De acordo com o Pnad de 2015, 51,5% da po-

pulação brasileira são mulheres, 43,8% ocupam o 

mercado de trabalho e 37% um cargo de liderança. 

Por meio da pesquisa, também é possível perceber 

que a participação feminina no comando (cargos de 

direção e gerências) das empresas é ainda menor que 

o número que ocupa o mercado de trabalho e, ainda 

assim, a mulher ganha 76% do salário do homem e 

esse número cai novamente quando se trata dos car-

gos de liderança. Com esses dados, notamos que, 

apesar de vários anos de luta, ainda é preciso ca-

minhar muito para acabar com a cultura do “sexo 

frágil”, que expõe a mulher como indefesa e inferior 

ao homem.

Mas no Senac Alagoas é diferente, aqui perce-

bemos a busca pela diversidade e a inclusão das mu-

lheres, visto que 55,82% dos colaboradores são do 

sexo feminino e 62,5% ocupam cargos de liderança, 

dessas, 12,5% são diretoras. Nossos colaboradores 

são avaliados pela competência profissional, e não 

pelo sexo, cor ou classe social. O importante é que os 

mesmos estejam alinhados com nossa cultura e pro-

pósito, que sintam orgulho, que estejam engajados e 

que acreditem em nossa instituição. O sucesso da 

nossa organização está nas conexões estabelecidas 

por quem comanda a mesma, que procura estabe-

lecer uma relação pautada no respeito, admiração, 

confiança, cumplicidade e comprometimento.

Ter essa inteligência emocional é algo essencial 

para o sucesso da mulher no mundo do trabalho, 

reconhecer seus sentimentos e saber lidar com eles, 

saber lidar consigo mesma e com os demais, bus-

cando o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 

saber se sobressair diante das dificuldades que sur-

gem no dia a dia, tomar boas decisões, saber con-

tornar situações imprevisíveis e ser dinâmica, são 

fatores primordiais para evitar viver sob estresse, 

sob uma montanha russa de sentimentos e preservar 

uma boa qualidade de vida.

É preciso enxergar a capacidade da mulher com 

seu olhar sistêmico e com sua delicadeza. E que nós, 

mulheres, criemos mais confiança em nós mesmas, 

na nossa competência e talento, que tenhamos sa-

tisfação pessoal, que busquemos nossos objetivos e a 

felicidade dentro de nós, pois só assim consegui-

remos nos sentir seguras para perceber nossas habi-

lidades e quebrar a barreira do gênero. Você, mulher, 

pode ser o que quiser!

Artigo

As mulheres no mundo

do trabalho

Nossos colaboradores são avaliados pela competência 

profissional, e não pelo sexo, cor ou classe social. O im-

portante é que os mesmos estejam alinhados com nossa 

cultura e propósito, que sintam orgulho, que estejam en-

gajados e que acreditem em nossa instituição.

“

Coordenadora de Recursos Humanos no Senac Alagoas

Adriana Palmeira






