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Campanha “Minha Mãe Merece o 

A Melhor Presente” nasceu com o 

propósito de movimentar as ven-

das no comércio alagoano e presentear o 

consumidor que prestigiar a ação ao es-

colher comprar nas lojas participantes. Um 

grande diferencial da campanha é opor-

tunizar as mesmas condições para o con-

sumidor da capital e do interior. 

O total dos prêmios, dois carros e mais 

36 prêmios, será dividido igualmente entre 

Maceió e o interior, ou seja, os consumido-

res da capital vão concorrer a um carro mais 

18 prêmios e os compradores de Arapiraca, 

Palmeira dos Índios, Penedo e União dos 

Palmares juntos também vão concorrer a 

essa premiação. 

Os valores acessíveis e as condições 

facilitadas de pagamento foram milimetri-

camente pensados a fim de oferecer con-

dições de inserir na campanha todo e qual-

quer comerciante que atua dentro da for-

malidade. A nossa proposta com “Minha 

Mãe Merece o Melhor Presente” é garantir 

ao pequeno comércio a mesma condição do 

grande empresário. Uma prova é a diversi-

ficação de produtos negociados e do porte 

das empresas que observamos dos lojistas 

que aderiram à campanha. 

O empresário não deve perder tempo 

e pode comprar agora o seu kit. E o consu-

midor não deixe de presentear essa pessoa 

tão especial. A campanha está aí e confia-

mos que será um sucesso.

Ao patrocinador Sebrae, o nosso agra-

decimento, estendido ao apoio depositado 

da Prefeitura Municipal de Maceió, CDL, 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Aquecer o comércio

Aliança Comercial, Senac e os sindicatos fi-

liados à Fecomércio, Sindilojas (Arapiraca, 

Penedo, Palmeira dos Índios e União dos 

Palmares), Sincadeal, Sincofarma, Sirecom 

e Secovi.
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Entrevista

M
eses após o início de sua vi-
gência, a Reforma Traba-
lhista (Lei 13.467/2017) ain-

da traz dúvidas quanto às suas inova-
ções. Entretanto, enquanto operadores 
do Direito discutem a constitucio-
nalidade de alguns pontos normativos, a 
realidade é que as empresas devem se-
guir a nova lei, principalmente no tocan-
te aos contratos. Para auxiliar numa me-
lhor compreensão, a Folha Fecomércio 
convidou a advogada Fábia Daniel, es-
pecialista em Direito do Trabalho, para 
abordar formas contratuais nas relações 
trabalhistas. Confira!

Folha Fecomércio - O que é contrato 
por prazo determinado? Quais os ti-
pos mais utilizados no mercado?

Fábia Daniel - Considera-se como de 
prazo determinado o contrato de tra-
balho cuja vigência dependa de termo 
prefixado ou da execução de serviços 
especificados ou ainda da realização 
de certo acontecimento suscetível de 
previsão aproximada; este é o concei-
to previsto na CLT. Portanto, nesta 
modalidade de contrato as partes têm 
ciência do termo de início e fim do 
contrato. Contudo, o mesmo só será 
válido em se tratando de serviço cuja 
natureza ou transitoriedade justifique 
a predeterminação do prazo, como e-
xemplo, temos a contratação em 
substituição de um empregado per-
manente em gozo de férias ou licença 
previdenciária. Outra hipótese de 
prazo determinado é a contratação de 
trabalho temporário, que também só 
terá validade em se tratando de ati-
vidades empresariais de caráter tran-
sitório, que neste caso não é muito 
comum, a exemplo das atividades cir-
censes em determinadas regiões. E 
por fim, temos o contrato de expe-
riência, que é a modalidade mais co-
mum. Lembrando que no contrato 
por prazo determinado o empregado 
não tem direito ao pagamento do avi-
so prévio, multa de 40% do FGTS e ao 
seguro-desemprego.

Folha Fecomércio - O contrato por 

prazo indeterminado, como se pode 
deduzir, não tem tempo previsto para 
terminar. Após a Reforma Trabalhista, 
este tipo de contrato continua sendo 
a regra?

Fábia Daniel - Sim, não havendo es-
tipulação de tempo na modalidade 
de contrato por prazo determinado, 
a regra, continua sendo do contrato 
por prazo indeterminado. Apenas à 
título de informação, quanto ao con-
trato intermitente, deverá haver re-
gulamentação, quando da inativida-
de do mesmo por um certo período, 
essa é a expectativa dos operadores 
da área.

Folha Fecomércio - Quais as particu-
laridades do contrato por prazo inde-
terminado?

Fábia Daniel - Nesta modalidade de 
contrato, não há declaração de vonta-
de das partes limitarem o período da 
duração do contrato e, para o seu tér-

mino, há a necessidade de declaração 
de uma das partes para que o mesmo 
termine. A reforma não excluiu ne-
nhum direito material anteriormente 
previsto nesta modalidade de contra-
to, sendo assim, continuam vigentes 
as implicações legais quando da resi-
lição de um contrato por prazo inde-
terminado, salvo quando declarada a 
vontade de término por ambas as par-
tes em acordo comum, devendo tam-
bém ser observado o previsto em ins-
trumento coletivo, esse sim, agora de-
pois da reforma, pode alterar alguns 
direitos. Ressalto, apenas, que a refor-
ma excluiu a necessidade de homo-
logação pelo sindicado nos contratos 
superiores a um ano e acrescentou a 
opção da demissão acordada. Essa é 
uma grande novidade e, neste caso, 
diminui o valor da multa rescisória do 
FGTS para 20%, levantando o empre-
gado apenas a quantia de 80% do valor 
do FGTS depositado, tendo direito a 

Contratos
Advogada Fábia Daniel fala sobre tipos de contratos e os reflexos, ainda que 

sutis, da Reforma Trabalhista em algumas modalidades

Advogada aconselha que empresários se resguardem com contratos escritos



Entrevista

50% do valor do aviso prévio, não po-
dendo se habilitar no programa do se-
guro-desemprego.

Folha Fecomércio - Ainda sobre os 
tipos de contrato, o que é contrato em 
tempo parcial? Ele pode ser por prazo 
indeterminado?

Fábia Daniel - Contrato em regime 
de tempo parcial é aquele cuja dura-
ção não exceda a 30 horas semanais, 
vedada a prestação de horas extras, 
ou o contrato de até 26 horas sema-
nais, permitindo, neste tipo a realiza-
ção de até 6 horas extras semanais. 
Quanto à sua duração, o contrato em 
regime de tempo parcial pode ser in-
determinado.

Folha Fecomércio - A Reforma Tra-
balhista trouxe mudanças ao contrato 
em tempo parcial?

Fábia Daniel - Sim, antes da reforma 
o contrato em regime de tempo par-
cial não podia exceder a 25 horas se-
manais e também não podia haver 
realização de horas extras. Quanto a 
esse tema, saliento que estamos vi-
venciando uma incerteza na área tra-
balhista e ainda não temos julgados 
para dirimir os nossos esclarecimen-
tos, contudo, não posso deixar de ci-
tar os Enunciados elaborados na 2º 
Jornada de Direito Material e Proces-
so do Trabalho, ocorrida em outu-
bro/2017, por magistrados trabalhis-
tas que indicam uma forte corrente, e 
quanto ao ponto da contratação por 
tempo parcial de trabalhadores no 
comércio o entendimento consolida-
do na Jornada é de que essa modalida-
de de contrato por tempo parcial não 
é aplicável aos comerciários, em vir-
tude da aplicação obrigatória do art. 
3º. § 1º da Lei 12.790/2013, em decor-
rência da especificidade e da preva-
lência da norma mais favorável ao tra-
balhador, conforme Enunciado 92-2ª 
JDMPT.

Folha Fecomércio - E em relação aos 
demais tipos de contrato? 

Fábia Daniel - Entendo que quanto à 
essência e requisitos dos contratos 
não houve alteração, mas o que o em-
presário deve ficar atento é que a re-
gra geral mudou, ou seja, o conven-
cionado passou a prevalecer sobre o 
legislado, passando a prever expres-
samente que no exame de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de traba-
lho, a Justiça do Trabalho analisará ex-
clusivamente a conformidade dos ele-
mentos essenciais do negócio jurídico 
e balizará sua atuação pelo princípio 
da intervenção mínima na autonomia 
da vontade coletiva. Neste ponto de-
vem ser observados os artigos 611-A e 
611-B, da CLT, que elencam o que pode 
e o que não pode ser negociado.

Folha Fecomércio - O empresário 
pode demitir um empregado contra-
tado por tempo indeterminado para 
contratá-lo em jornada parcial?

Fábia Daniel - Para os contratos em 
curso, a implantação do regime de 
tempo parcial depende de manifesta-
ção expressa do empregado e de au-
torização prevista em instrumento 
coletivo.

Folha Fecomércio - Entre as inova-
ções trazidas pela reforma está o tele-
trabalho. Como os empresários de-
vem se preparar para gerenciar esta 
modalidade? 

Fábia Daniel - O teletrabalho é o tra-
balho exercido, na maior parte do 
tempo, fora da sede empresarial, via 
de regra, em um local específico, co-
mo por exemplo na residência do tra-
balhador, mas desde que utilizando 
das tecnologias da informação e/ou 
telecomunicação, especialmente por 
meio da internet, como por exemplo, 
e-mail, WhatsApp, etc, para recebi-
mento e envio das atividades. Impor-
tante ressaltar que o teletrabalho não 
pode ser confundido com o trabalho 
externo, já que o comparecimento às 
dependências do empregador para a 
realização de atividades específicas 
que exijam a presença do empregado 

no estabelecimento não descaracte-
riza esse regime. Os empresários de-
vem se preparar para gerenciar essa 
modalidade através de contrato de 
trabalho escrito, em que haja previsão 
detalhada das despesas relativas à 
atividade, inclusive reembolso, prazo 
de solicitação, documentação neces-
sária para o reembolso, equipamentos 
e material para realização da ativi-
dade, uma vez que esta modalidade de 
contrato não transfere para o empre-
gado as despesas relacionadas a ativi-
dade, lembrando ainda que nesse tipo 
de trabalho não pode haver exigência 
contínua de assiduidade na sede da 
empresa. Não posso deixar de aqui 
ressaltar que nesta modalidade de 
contrato os empregados estão ex-
cluídos do controle de jornada, o tra-
balhador tem total liberalidade de 
estipular o seu horário, sendo certo 
que o empregador pode e deve esti-
pular metas e resultados.

Advogada especialista em Direito do Trabalho

Fábia Daniel
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U
ma iniciativa conjunta da Fe-
comércio com a Associação 
Brasileira de Indústria de Ho-

téis - Alagoas (ABIH AL) promoveu o 
'Comercialização internacional de 
produtos e serviços para meios de 
hospedagem', no dia 17, no Hotel Ponta 
Verde. Na ocasião, empresários do se-
tor tiveram a oportunidade conhecer 
ideias e projetos que podem impactar 
positivamente em seus empreendi-
mentos. 

“Nós temos, no comércio, essa 
grande necessidade hoje de importar, 
mas encontramos um pouco de difi-
culdade: como faço, onde começo, o 
que preciso para poder trazer produ-
tos de fora? Por isso esse encontro com 
duas pessoas que têm conheci-mento 
na área de hotelaria”, afirmou o presi-
dente da Fecomércio, Wilton Malta.

A parceria das entidades busca, 
além de consolidar Maceió como des-
tino turístico, dar suporte ao setor, fa-
cilitando para que os hotéis consigam 
comprar melhor. “O objetivo é facilitar 
para a hotelaria, para que compre ba-
rato em mercados ainda não explora-
dos com pessoas que têm know-how 
de comprar fora do Brasil com qua-
lidade”, observou o presidente da 
ABIH, Milton Hênio.

PAINÉIS
O primeiro painel do encontro 

trouxe o tema 'Soluções e projetos 
com custos reduzidos em produtos e 
serviços para meios de hospedagem', 
com Miki Hiroshe, da HLoft Soluções 
para Hotelaria. Contando um pouco 
de sua trajetória, o empresário expli-
cou as vantagens da implantação ho-
teleira, que atua desde o planejamen-
to até a entrega do empreendimento.

Nesse caminho, a importação de 
bens e insumos podem gerar benefí-
cios, pois o custo geralmente é mais 
acessível do que os nacionais, ainda 
mais quando se importa grandes 
quantidades. “Na implantação hote-
leira a gente aprende que a cada 100 
reais que se economiza num aparta-
mento vale muito, pois ao final será 
multiplicado por 100, 200 ou 500”, 

avaliou Miki. Apesar das vantagens, o 
empresário ressaltou que alguns pro-
dutos que demandem manutenção e 
assistência técnica não devem ser im-
portados, a exemplo televisores, fe-
chaduras e cofres.  Já pisos e reves-
timentos de parede compensam, sa-
indo mais em conta do que comprado 
aqui, assim como outros produtos. 

A pauta do segundo painel foi 
'Comercialização internacional: ca-
minhos para sua empresa estar 
preparada para esta realidade', com 
Luizandré Barreto, da LBSN Gestão 
Corporativa e Comex. Com a expe-
riência desde 2003, o consultor disse 
que hoje as pessoas já veem a impor-
tação com mais naturalidade e que 
para o empresário ter eficiência na 
importação, pagando bem e assegu-
rando o transporte de sua mercado-
ria, é preciso ter conhecimento.

E esse conhecimento implica al-
guns passos, como a identificação e 

desenvolvimento de produtos no ex-
terior a partir da demanda da empresa 
e da busca por fornecedores; a análise 
da viabilidade da operação de impor-
tação, comparando valores; a simula-
ção dos custos da operação, verifi-
cando se de fato é vantajoso; e o cre-
denciamento e enquadramento pe-
rante os órgãos licenciadores.

No âmbito estadual, o consultor 
lembrou que o Prodesim para o setor 
hoteleiro elimina o ICMS para os pro-
dutos ativos imobilizados, como ele-
vadores e equipamentos de cozinha, o 
que classificou como uma redução 
tributária única. “Esse é o grande viés: 
apresentar ao pequeno, médio ou 
grande empresário que ele tem capa-
cidade de importar. O mercado orien-
tal quer vender e realmente a gente 
tem que saber comprar”, finalizou.

O diretor da Fecomércio e pre-
sidente do Sirecom AL, Arthur Guilou, 
participou do encontro.
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Fecomércio e ABIH

www.fecomercio-al.com.br

Entidades buscam aproximar setor hoteleiro ao mercado internacional e 

promovem encontro com foco na importação

Possibilidades de economizar importando insumos e bens foram a pauta
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C
onsumidores de Maceió, Ara-
piraca, Palmeira dos Índios, 
Penedo e União dos Palma-

res têm a chance de ganhar um carro 
0km. É que uma iniciativa da Feco-
mércio AL, com o apoio dos Sindilojas 
destes municípios, promove a cam-
panha “Minha mãe merece o melhor 
presente”. Até o dia 28 de maio, a cada 
R$ 30 em compras nas lojas partici-
pantes, o consumidor ganha um cu-
pom e concorre aos prêmios. Para is-
so, deve responder a pergunta “qual a 
entidade sorteia R$ 100 mil em prê-
mios para sua mãe?”.

Os sorteios serão realizados no 
dia 2 de junho, em Maceió (para as 
compras realizadas na capital) e em 
Arapiraca (para as compras realizadas 
nos outros municípios participantes).

A campanha promocional tem 
como foco o estímulo às vendas em 
data comemorativa. Serão sorteados 
dois carros Fiat Mobi Like 0km, quatro 
motos Shineray Jet 50 cc, geladeiras, 
fogões, televisores e vales compra. A 
iniciativa conta com o patrocínio do 
Sebrae Alagoas e o apoio da Prefeitura 
Municipal de Maceió, da CDL Maceió, 
da Aliança Comercial de Maceió, do 
Sincadeal, Sirecom AL, Secovi AL e 
Sincofarma AL, além dos Sindilojas. 
“Minha mãe merece o melhor pre-
sente” é registrada sob Certificado de 
Autorização CAIXA nº 6-5351/2018.

O lançamento oficial está agen-
dado para o dia 27 de abril, mas a 
equipe da Federação já está nas ruas 

vendendo os kits aos lojistas. E como o 
objetivo é movimentar os preços dos 
kits são acessíveis para todos os por-
tes de empresas.

“Estamos confiantes no sucesso 
da campanha e de que ela contribuirá 
para estimular as vendas no Centro e 
nos bairros da capital, além de alcan-
çar os municípios participantes no 
interior. É uma ação que agrega desde 
microempreendedores a empresas de 
grande porte em prol do comércio”, 
observa a coordenadora da campa-
nha, Izabel Vasconcelos.

Como forma de estimular a par-
ticipação dos vendedores das lojas, a 
campanha também premiará os co-
laboradores que tiverem seus nomes 
nos cupons dos dois veículos e das 

quatro motocicletas sorteadas. Cada 
um receberá 1 vale compra no valor de 
R$ 200,00 nas lojas participantes in-
dicadas pela Fecomércio. 

E o engajamento também alcança 
os próprios colaboradores da Federa-
ção. Numa ação interna, a coordenação 
da campanha distribuiu brindes e pre-
senteou cada um com uma camisa pro-
mocional. A equipe foi conduzida à sala 
de reuniões para a apresentação oficial 
do presidente, Wilton Malta, que agra-
deceu a colaboração de todos. “O su-
cesso da campanha começa, antes de 
tudo, na nossa casa com a equipe inte-
grada e somando esforços para que os 
objetivos sejam alcançados. É com sa-
tisfação que vemos vocês, literalmente, 
vestindo a camisa”, disse Malta.

Campanha promocional
“Minha mãe merece o melhor presente” deve movimentar o comércio. Para 

adquirir os kits, os lojistas devem procurar a Fecomércio

Ação interna promoveu o engajamento dos colaboradores na campanha



A
pauta tributária para o comér-
cio varejista foi debatida, no 
dia 13, com secretários esta-

duais em almoço promovido pela 
Frente Parlamentar em Defesa do Co-
mércio. Como a Fecomércio articulou 
a criação da Frente e vem apresentan-
do pleitos, a entidade foi convidada a 
participar do encontro, que aconte-
ceu no Senac Poço.

Da pauta que foi conduzida pela 
presidente da Frente, deputada Jó Pe-
reira, e respaldada pelo presidente da 
Fecomércio, Wilton Malta, constavam 
oito temas, sendo o primeiro a inci-
dência de ICMS sobre aquisição de 
ativo imobilizado uma vez que, quan-
do uma empresa estabelecida em 
Alagoas adquire um equipamento ou 
maquinário que utilizará no próprio 
negócio, deve recolher o ICMS, sendo 
vedada a utilização desse crédito em 
operações futuras. 

A Fecomércio propôs a revisão 
da legislação que trata do assunto, de 
forma que, nas operações relativas à 
aquisição de ativo imobilizado não 

exija da empresa o pagamento ou a 
incidência tributária do ICMS, ou, no 
mínimo, que conceda ao contribuinte 
o direito ao crédito referente à aqui-
sição da mercadoria.

O secretário da Fazenda, George 
Santoro, explicou que só consegue 
aprovar qualquer tipo de benefício 
tributário com unanimidade no Con-
selho Nacional da Fazenda (Confaz). 
Segundo ele, o Estado não tem, como 
no passado, oportunidade de fazer 
novos benefícios fiscais. “Fora do Pro-
desin, não temos nenhum benefício. E 
no Prodesin tem o ativo fixo. As de-
mais empresas que não estão, a 
exemplo do comércio, não tem esse 
benefício. E para terem eu teria que 
propor e ter a aprovação do Confaz”, 
destacou.

Outro ponto da pauta foi a inci-
dência de ICMS nas transferências 
interestadual entre estabelecimentos 
de uma mesma Pessoa Jurídica. A 
questão pontuada pela Fecomércio é 
que a legislação estadual exige ICMS 
sobre a saída de mercadoria de esta-

belecimento do contribuinte para ou-
tro do mesmo titular. O deslocamento 
de mercadorias entre estabelecimen-
tos sem que ocorra a transmissão de 
sua titularidade não constitui fato ge-
rador de ICMS. Santoro sinalizou que 
a Fecomércio deve formalizar o pedi-
do para que seja possível elaborar um 
projeto e encaminhar para a Assem-
bleia Legislativa. 

Ainda na pauta foi abordada a 
substituição tributária e seus efeitos 
aos optantes pelo Simples Nacional e 
operação subsequente a valor inferior 
ao resultado da Margem de Valor 
Agregado (MVA).

Segundo o secretário da Sefaz 
de Alagoas, é uma pauta nacional e 
deve sofrer mudança. “Criou-se dois 
grupos de trabalho no Confaz. Será 
feita uma proposta para restringir os 
produtos que comprometam o Sim-
ples”, explicou.

O secretário colocou ainda que a 
MVA são protocolos que o Estado ce-
lebra com outros estados. “Para eu 
não usar o MVA tem que ter uma pes-
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Em encontro promovido pela Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, 

setor apresenta reivindicações à Sefaz

Parlamentares e secretários demonstraram interesse na solução das demandas
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quisa e que justifique. Tem que ser 
uma pesquisa que tenha uma base 
técnica”, observou. A pesquisa será 
realizada via Instituto Fecomércio.

Uma das pautas mais preocu-
pantes é a apreensão de mercadoria, a 
Fazenda Estadual condiciona o paga-
mento do suposto crédito tributário à 
liberação da mercadoria. Santoro re-
conheceu que o processo ainda é 
precário e comentou que o órgão vem 
buscando melhorar os serviços nos 
postos de fronteira. “É o início de um 
processo para minimizar esses pro-
blemas. Em breve todas as notas fis-
cais encaminhadas para contribuintes 
em Alagoas já estarão disponíveis na 
internet com os respectivos valores 
do imposto a pagar, o que reduzirá as 
apreensões na fronteira”, afirmou. Ele 
disse ainda que está sendo trabalhado 
para evitar o problema de ajuste de 
mercadoria. “Diminuir o prazo de 
qualquer atendimento fiscal no posto 
de Alagoas”, frisou.

O advogado Paulo de Tasso, re-
presentante da Fecomércio no Con-
selho Tributário Estadual, ressaltou 
que quem pode pedir a liberação da 
mercadoria é somente a transporta-
dora com a cópia da certidão de que o 
Estado foi intimado. “Enquanto a Se-
faz não colocar no sistema que foi ci-
tada, na GNT não libera porque alega 
que não tem acesso ao processo”, dis-
se.

A vasta pauta da Frente e da Fe-
comércio com o Estado também 
abordou a inscrição em dívida ativa e 
protesto em cartório. A Federação de-
fende que algumas medidas podem 
ser adotadas pelo Executivo Estadual 
como, por exemplo, que o protesto 
somente ocorra nos casos de des-
cumprimento de obrigação principal 
(falta de pagamento do tributo), e que, 
no descumprimento de obrigação 
acessória, exclusivamente quando 
restar configurado dolo, fraude ou si-
mulação do contribuinte. 

Santoro disse que esse item 
também é um pleito da Sefaz. “Vamos 
abrir uma central de cobrança na fa-
zenda. O projeto resolve isso”, argu-
mentou. A deputada estadual Jó Pe-
reira sugeriu que a Fecomércio realize 
uma reunião com a CCJ para mostrar 
uma proposta para agilizar esse pro-
cesso. Há casos de empresários que 
entram na dívida ativa e nem mesmo 
tinha conhecimento. A Sefaz afirmou 

que está ciente de que esses casos 
acontecem.

Os atacados de autosserviço e o 
impacto no pequeno varejista tam-
bém foi um dos pontos abordados. De 
acordo com o setor, empresas do ra-
mo de minimercados estão encer-
rando suas atividades por conta da 
concorrência da entrada, na Capital e 
em Arapiraca, da modalidade de mer-
cado “atacarejo”. Em pesquisa rea-
lizada recentemente pelo Instituto 
Fecomércio, foi identificado que 70% 
dos empresários entrevistados infor-
maram que nos últimos 12 meses ti-
veram redução nas vendas e precisa-
ram demitir funcionários. Esse efeito 
negativo foi mais sentido pelos pe-
quenos empreendedores dos bairros 
da periferia da Capital, onde se con-
centram o maior número de mini-
mercados; informação ressaltada pe-
lo presidente do Sincadeal, Valdomiro 
Feitosa.

Sobre o assunto, Santoro disse 
que a Sefaz já tomou algumas me-
didas. “Fizemos uma restrição, mas 
parece que não foi suficiente. Recebi 
duas denúncias não confirmadas. Não 
tem benefício, tem volume de venda”, 
falou. 

Os impactos do Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza 
(FECOEP) no varejo, inclusive nas mi-
croempresas e empresas de pequeno 
porte, optantes ou não do Simples 
Nacional, fez parte da pauta. Isso 
porque Alagoas, em 2015, incluiu no 
fundo bens e produtos de função es-
sencial com uma das listas mais ex-
tensas para cobrança do adicional. O 

pleito proposto foi a revisão imediata 
desse rol, sem a aplicação de uma lista 
genérica.

Como integrante do Conselho 
Fiscal do FECOEP, a deputada Jó Pe-
reira se comprometeu em enviar para 
a Fecomércio um relatório de como as 
verbas estão sendo utilizadas, mas an-
tecipou que o Programa do Leite está 
sendo mantido praticamente pelo Fe-
coep, além da construção do Hospital 
Metropolitano de Maceió e o Hospital 
Regional de Delmiro Gouveia.

O presidente da Acadeal, Ze-
zinho Vieira, lembrou que quando o 
fundo foi criado incidia em itens su-
pérfluos, e solicitou a revisão do rol 
atual para a retirada de alguns pro-
dutos. “Ou colocava a alíquota básica 
ou aumentava o Fecoep. Optamos pa-
ra dar transparência, demonstrando 
que o recurso está sendo direcionado 
para pagar despesas de saúde e as-
sistência social”, afirmou Santoro, 
acrescentando que, quando se zera a 
carga tributária das cadeias produ-
tivas, é preciso recompor em algum 
lugar essa carga tributária. “Em 2015, 
não foi só Alagoas que fez isso”, ob-
servou.

Além dos deputados Jó Pereira e 
Rodrigo Cunha, membros da Frente, o 
deputado Ronaldo Medeiros integrou 
o grupo de parlamentares. Também 
participaram do encontro, o Secretá-
rio Estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Rafael Brito; o presidente 
da CDL, Fernando Azevedo; o presi-
dente do Sirecom, Arthur Guillou; e o 
conselheiro fiscal da Fecomércio, 
Manoel Baía.

Deputado Ronaldo Medeiros e lideranças empresariais participaram do encontro
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O
convênio entre a Fecomércio 
e o Sebrae Alagoas para a 
realização do Programa Sua 

Empresa Legal no Sped Fiscal está em 
fase avançada. Passado o período de 
cursos, estão em andamento as etapas 
de consultorias e palestras. Até o mo-
mento, 20 empresas que participaram 
do curso 'e-Social: chegou a hora e 
não tem volta' já receberam consul-
torias do projeto. 

Uma dessas empresas foi a Ipa-
nema Construções, em Maceió. Para a 
auxiliar administrativo Ana Lúcia, que 
acompanhou as orientações do con-
sultor e advogado tributarista Pedro 
Mendonça, a experiência fez diferen-
ça. “A consultoria foi bastante válida 
para tirar dúvidas. Nossa empresa tem 
o departamento de pessoal terceiri-
zado, mas foi importante para consci-
entizar os empresários sobre o que é o 
programa e os documentos que deve-
mos repassar ao contador para não 
incidir multas. As informações foram 
precisas”, avaliou. 

Das palestras previstas pela par-

ceria, quatro já foram realizadas, sen-
do duas em Maceió, uma em Arapiraca 
e outra em Palmeira dos Índios, abor-
dando assuntos como o ICMS e as al-
terações trazidas pela Reforma Traba-
lhista. As palestras continuarão até ju-
lho com o seguinte planejamento: 
“ICMS e suas complexidades” no dia 9 
de maio, em Palmeira dos Índios, no 
auditório do Cesmac; “Reforma Traba-
lhista – o que muda na rotina da em-
presa/empregado/empregador”, dia 7 
de junho, em Arapiraca, no auditório do 
Sesc; “Sped: contábil, fiscal e tudo mais 
que você precisa saber”, dia 4 de julho, 
em Maceió, no auditório o Senac; e 
“Planejamento e eficiências tributária 
nas empresas”, dia 31 de julho, também 
na capital e no mesmo local da anterior.

A primeira etapa do convênio ca-
pacitou 114 participantes de 89 em-
presas nas cinco turmas (Maceió, Ara-
piraca, Palmeira dos Índios, Penedo e 
União dos Palmares). Foram 100 ho-
ras-aula em cada uma abordando as 
peculiaridades da nova sistemática do 
governo; o e-Social.

Convênio
Parceria entre Fecomércio e Sebrae entra na fase 

de consultorias e palestras 

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

PLATAFORMA - O representante da 
Fecomércio na Câmara Brasileira de 
Tecnologia da Informação (CBTI) da 
Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), Jean Paul Newman, participou, 
no final de março, de uma reunião no 
Rio de Janeiro que promoveu um de-
bate acerca das plataformas digitais 
em rede e de como essas ferramentas 
podem ser aliadas dos empresários 
do comércio de bens, serviços e tu-
rismo. A ideia é que a plataforma di-
gital (tipo Marketplace) seja acessível 
aos empresários do sistema, funcio-
nando como um distribuidor virtual 
que integra e agrega consumidores, 
fazendo a interface entre produtores 
e mercados.

VETO REJEITADO - A Fecomércio co-
memora a decisão do Congresso Na-
cional que derrubou, no dia 3, o veto 
do presidente Michel Temer ao pro-
grama de refinanciamento de dívidas 
para micro e pequenas empresas 
(MPE), o chamado Refis. A decisão foi 
unânime no Senado e a rejeição do 
veto, na Câmara, foi tomada por 346 
votos a um. A matéria segue para pro-
mulgação e publicação. Para a Feco-
mércio, a medida é fundamental para 
ajudar as empresas a regularizarem 
seus débitos junto à União.

EXPECTATIVA – O projeto, aprovado 
pelos parlamentares em dezembro, 
cria um programa de regularização 
tributária destinado a empresas op-
tantes pelo Simples Nacional, com 
desconto de multas e juros. A expec-
tativa é de que cerca de 600 mil em-
presas sejam beneficiadas. “Contudo, 
defendemos a importância da imple-
mentação de um Programa de Recu-
peração das Empresas mais abran-
gente, ou seja, o Governo identifican-
do essas empresas antes de seu fe-
chamento, ou mesmo antes que fi-
quem inadimplentes, evitando assim 
a mortalidade empresarial e o fecha-
mento de milhares de postos de tra-
balho”, disse o presidente da Fede-
ração, Wilton Malta.

Palestras têm mobilizado público e promovido a atualização de conteúdo



O
s vice-presidentes da Feco-
mércio AL, José Vieira e Ar-
thur Guillou, participaram, 

no dia 9, da audiência pública sobre a 
Agenda Global de Trabalho Decente 
em Alagoas, na Assembleia Legisla-
tiva do Estado. Proposta pelo depu-
tado Rodrigo Cunha, a audiência teve 
como foco debater questões como o 
combate ao desemprego, a melhoria 
das condições de trabalho e a erra-
dicação do trabalho infantil e em 
condição análoga ao trabalho escra-
vo, dentre outros.

A construção da Agenda Global 

de Trabalho Decente foi lançada pela 
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) e vem ganhando espaço 
em fóruns nacionais e internacionais. 
Em sua fala durante a solenidade, o vi-
ce-presidente Arthur Guillou desta-
cou a iniciativa do deputado ao dis-
cutir um tema muito importante em 
dias desafiadores aos empregadores.

Sobre a proposta da criação do 
Fundo para a Promoção do Trabalho 
Decente em Alagoas, Guillou consi-
dera positiva. “O comércio e serviço re-
presentam mais de 60% dos empre-
gos. Sobre a criação do fundo especial 

apresentada pelo magistrado, parece-
nos interessante. Contudo, chamamos 
a atenção para que este custo ou inves-
timento não seja repassado aos empre-
gadores”, disse, relembrando que a car-
ga tributária já onera os empresários, 
incluindo as obrigações trabalhistas.

“Estamos atentos às mudanças 
necessárias para tornar o ambiente de 
nossas empresas o mais favorável 
possível, pois acreditamos que um co-
laborador motivado e respeitado em 
seus direitos não será somente um em-
pregado, mas, sobretudo, um parceiro 
importante”, afirmou.

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

RESULTADO - Pesquisa encomendada 
pelo Sindilojas Palmeira dos Índios ao 
Instituto Fecomércio AL aponta que 
54% as empresas participantes da Cam-
panha Natal Compartilhado III conside-
raram que houve melhora nas vendas 
em dezembro de 2017 quando compa-
rado ao mesmo mês de 2016. 83% dos 
empresários pretendem participar de 
outras campanhas durante 2018.

CONVENÇÃO COLETIVA - O presi-
dente do Sincofarma AL, José Antônio 
Vieira, apresentou, no dia 19, a contra-
proposta do reajuste para os repre-
sentantes do Sindfal. A proposta de 
9% de aumento foi analisada de acor-
do com a nova CLT.  Com cálculo feito 
com base no Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), a contra-
proposta foi fechada em 1,54%.

GÁS - O presidente do Sindilojas Ara-
piraca, Wilton Malta, participou da 
solenidade da entrada em operação 
do Gasoduto Penedo-Arapiraca, no 
dia 5. Com extensão de 67km e inves-
timento de R$ 36 milhões, a chegada 
do gás natural a Arapiraca aumentará 
a competitividade da região. Além do 
uso em veículos, o gás beneficiará o 
comércio e a indústria.

Na solenidade, Fecomércio foi representada pelo vice-presidente José Vieira
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A
música se configura como um 
elemento muito representa-
tivo da cultura, e sua trajetória 

se confunde com a história da própria 
humanidade. Pesquisas indicam que 
essa linguagem vem sendo praticada 
há milhares de anos e se transfor-
mando ao longo dos séculos de acor-
do com variantes históricas, culturais, 
geográficas, sociais, etc. Diversos 
campos científicos utilizam a música 
como objeto de estudo, a exemplo da 
etnomusicologia, musicologia, musi-
coterapia, antropologia, sociologia, 
etc. 

Seguindo esta teoria, sendo a 
música uma forma de arte e estudo 
para a humanidade, o Sesc surge com 
uma proposta inovadora lançando a 
Musicoteca – uma biblioteca musical, 
que oferece um rico e extenso acervo 
de sons e ritmos, desde a era medieval 
a contemporaneidade, para os aman-
tes da música. Localizada no Sesc Cen-
tro de Maceió, sua instauração aconte-
ceu em 1997, e mesmo após 21 anos a 
Musicoteca ainda se configura como 
um diferencial dentre os equipamen-
tos culturais disponíveis no Estado.

Única no estado de Alagoas, a bi-
blioteca é toda informatizada, com 
aparelhos de som e fones de ouvido, 
conta atualmente com um acervo de 
3.000 itens catalogados, entre músi-
cas, livros, além de um ambiente cli-
matizado, mesas e cadeiras, sofás, e 
com uma decoração retrô, o espaço é 
dedicado a pessoas que queiram ouvir 
música, grupo de crianças e estudan-
tes, profissionais do segmento e pes-
quisadores. Para os visitantes que não 
têm familiaridade com os equipamen-
tos tecnológicos, o espaço conta com 
uma equipe especializada que orienta, 
ensina, sugere canções, estudos e pes-
quisas, além de terem acessibilidade 
para tocarem instrumentos como vio-
lões, violinos, violas e violoncelo dispo-
nibilizados no local.

O espaço fica aberto de segunda 
a sexta, das 9h às 18h, tendo o público a 
oportunidade para ouvir ou estudar as 
diversas canções e melodias utilizando 

os 700 títulos em livros, cds, dvds, den-
tre outros. O acervo oferece músicas 
criadas há séculos atrás e atuais, mú-
sica brasileira nos diversos gêneros, 
série étnica, erudita, jazz e blues, ma-
teriais raros como: Coleção Etnomu-
sicológica, Coleção Funarte, Coleção 
Memória Musical  do Sesc, Mostra de 
Música Alagoana – Femusesc, material 
de artistas alagoanos, gravações do 
projeto Sonora Brasil, dentre outras. 

A proposta ainda reserva para os 
visitantes agendados diversas ativida-
des específicas, com visitação à galeria, 
cineteatro, sala de leitura e musicote-
ca. Através desses espaços, os visitan-
tes podem conhecer a história do Sesc, 
o acervo, a história da música, além de 
participar de atividades de apreciação 
musical, jogos e exercícios de musica-
lização e apresentações. O viés edu-
cativo se estende ainda com realiza-
ções de cursos, oficinas, palestras, exi-
bições de vídeos musicais, debates, au-
dição e pesquisa e visitas orientadas.

Palestras com o tema em Tecno-
logia Musical, Harmonia, Improvisa-
ção, Direitos Autorais, Editoração Mu-
sical, Educação Musical e Acessibili-
dade foram algumas apresentadas na 
Musicoteca por meio de parcerias com 
Universidades, artistas e outros seg-
mentos que fortalecem e movimentam 
ainda mais a proposta do Sesc.

Atualmente o espaço passa por 
uma restruturação com a finalidade de 
ampliar e qualificar as ações já desen-
volvidas. Para o analista em música do 
Sesc, Júlio César, o lugar serve como 
uma forte ferramenta social. “Esse es-
paço é um grande estimulador da vi-
vência ou prática musical, indepen-
dente do perfil do público. Os diversos 
tipos de atividades desenvolvidas nes-
ta sala estão totalmente alinhados as 
diretrizes institucionais, trabalhando 
na sensibilização do indivíduo, na for-
mação de plateia, na capacitação e de-
senvolvimento profissional e no fo-
mento e difusão de música brasileira”, 

Biblioteca Musical
Após 21 anos de inauguração, a Musicoteca do Sesc continua sendo um 

importante equipamento de realização e difusão cultural 

A Musicoteca conta com um acervo de 3 mil itens catalogados
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Alto-astral
Quintas no Poço é mais um projeto do Sesc que utiliza a música como 

ferramenta de transformação

A
trajetória do projeto Quintas 
no Poço virou tradição em Ma-
ceió. Difícil encontrar alguém 

que não o conheça, ou mesmo nos 
conte uma grande história vivida nes-
te evento. Isto porque a música é uma 
expressão cultural universal que une 
as pessoas. E é com base nisto que 
surge tantos projetos relacionados à 
música desenvolvidos pelo Sesc.

O Quintas no Poço faz parte do 
programa Lazer, e atua por meio da 
atividade Recreação como princípios 
fundamentais a promoção do bem-
estar dos clientes, da população em 
geral e a valorização da música bra-
sileira. Atuando para provir nomes de 
músicos, compositores, a música em 
si na sua melhor forma de expressão, o 
Projeto acontece durante todo, na 
unidade Sesc Poço, em uma quinta-
feira do mês, a razão da caracteriza-
ção “Quintas no Poço”. 

A cada ano que passa, o evento 
vem fortalecendo a história musical 
brasileira em diversas instâncias, re-
velando grandes cantores, instru-
mentistas, compositores presentes 
no Estado de Alagoas. Sua proposta 
vive em mudanças, ganhando novas 
formas, inovação frente à diversidade 
musical e a contemporaneidade ao 
mesmo que valoriza grandes compo-
sições e cantores que fazem a história 
da música no Brasil. Dentre a sua es-
sência, nas apresentações a banda ou 
o músico sempre trazem uma home-
nagem aos renomados nomes como 
Gonzaguinha, Dominguinhos, Elis Re-
gina, Cazuza, Benito Di Paula, dentre 
tantos outros.

Este ano, o formato da ação foi 
ampliado para duas vezes por mês, 
além de MPB, também alternativas, 
trazendo ritmos variados, correspon-
dendo aos gostos e idades, preser-
vando o público antigo e ganhando 
novo. Para a equipe de Recreação do 
Sesc, caminhar junto a atualidade é 
fundamental para o sucesso do pro-
jeto ao tratar do quesito de qualidade 
para com seu público, que também 
muda, exigindo constante inovações.

O Projeto não deixa dúvida ao 
ser considerado uma forte ferramen-
ta social. Ele oportuniza momento pa-
ra a população socializar, conhecer 
pessoas, cantar em um ambiente se-
guro e agradável com entrada gratui-
ta, valoriza e intensifica a boa música 
brasileira nos seus diversos ritmos, 
como forró, samba, MPB, romântica, 
brega, rock, pop, reggae, oportuni-
zando ainda espaço para divulgação 
de trabalhos autorais.  Uma opção de 
lazer tradicional no cotidiano dos ala-
goanos e uma contribuição relevante 
no desenvolvimento cultural do país e 
do Estado de Alagoas. 

A ação acontece por meio de 
contratações, priorizando sempre ar-
tistas da terra, onde são escolhidos 
através de uma seletiva análise pela 
equipe de Recreação do Sesc, que 
busca unir o profissionalismo do mú-
sico, perfil musical com a identidade e 
proposta do Projeto. 

Durante os cinco anos de Pro-
jeto, a população já pode presenciar  
grandes participações como Eliezer 
Setton que, em 2013, abriu o Quintas 
no Poço de uma maneira muito re-
gional, trazendo ao palco o forró e 
fazendo a alegria do público, além de 
diversas outras personalidades 
marcantes no cenário da música no 
decorrer dos anos, sempre presente 
no olhar  seletivo do Sesc, convidan-
do cantores como Igbonan Rocha, 
Divina Supernova, Andrea Moraes, 
Elaine Kundera, Millane Hora, Kel 
Monalisa, Lucy Muritiba, Lima Neto, 
Cai Dentro, Roberta Aureliano, So-
raya Castro, Nara Cordeiro, Wilma 
Araújo, Val Bocca, Roberta Aureliano, 
Som de Vinil, Desa Naná Martins, 
Guila Gomes, Alan Bastos Irina Cos-
ta, Júnior Almeida, Fernanda Guima-
rões, Rodfrigo Avelino, Luis de Assis, 
Leureny e tantos outros, que encan-
tam com sua voz o povo de Alagoas.

O cantor Eliezer Setton abriu o primeiro Quintas no Poço, no ano de 2013



N
o dia 10 março de 2018, o 
Sesc - Serviço Social do Co-
mércio, em Alagoas, com-

pletou 70 anos, uma história de res-
ponsabilidade social no Estado. Sua 
missão se caracteriza em um símbolo 
de transformação social, tendo como 
objetivo proporcionar qualidade de 
vida aos trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo, seus de-
pendentes e população em geral.

Ao longo de sua trajetória, vem 
se reafirmando como instrumento 
social ao propagar princípios huma-
nísticos e universais, oferecendo a 
oportunidade para melhor condição 
de vida por meio de serviços e proje-
tos em diversas áreas para comerciá-
rios e suas famílias. 70 anos fortale-
cendo o exercício da cidadania e con-
tribuindo para o desenvolvimento so-
cioeconômico e cultural do Estado. 
Dentre as suas características mar-
cantes de atuação, o Sesc apresenta 
excelência, modernidade e sustenta-
bilidade.

Nestas sete décadas, ganhou 
relevância, está presente em Maceió e 
em três outras cidades alagoanas. Na 
capital são quatro unidades: Poço, 
Guaxuma, Centro e Jaraguá, além das 
unidades móveis Bibliosesc, Saúde 
Mulher e OdontoSesc, que percorrem 
bairros na capital e demais municí-
pios do estado de Alagoas. No interior, 
o Sesc está presente em Arapiraca, 
Palmeira dos Índios e em Teotônio Vi-
lela, com unidades do Centro Educa-
cional Sesc Ler. Uma história de per-
tencimento, inclusão, educação, im-
portantes ações socioculturais na 
vida dos comerciários e público em 
geral por meio das áreas de Educação, 
Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.

EDUCAÇÃO
A Educação, processo de trans-

formação social e cidadania, está em 
todas as ações do Sesc. Seu objetivo 
surge para instruir, educar e orientar. 
Atua na Educação Infantil, no Ensino 
Fundamental, na Educação Comple-
mentar, e com grande destaque na 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
assumindo um novo conceito em 
educação e cidadania.

A Educação no Sesc está assen-
tado nos princípios da liberdade. Li-
berdade de escolha, de proposta, de 
ação. Propositiva, informal e dinâmi-
ca, o Sesc acredita na autonomia e na 
capacidade do aluno. 

O Sesc investe também em pro-
cesso de formação continuada de 
seus educadores, promovendo inter-

câmbio de experiências e conhe-
cimentos, cursos, seminários, pales-
tras, oficinas e atividades em grupo. 

SAÚDE
Por meio de ações educativas 

atendimento humanizado, o Sesc pla-
neja atividades que incentivam o pú-
blico a repensar seu modo de vida e a 
adotar hábitos em prol de uma vida 
mais saudável. A instituição oferece 
assistência médica orientada para di- 
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Parabéns Sesc!
Em 2018, o Sesc chegou aos 70 anos trazendo para o Estado de Alagoas 

importantes ações socioculturais

Alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, na Unidade do Sesc Arapiraca

Mesa Brasil em apoio aos desabrigados por conta das fortes chuvas em 2017
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agnóstico e prevenção de doenças e 
desenvolve projetos de educação para 
a saúde, que têm o objetivo de preve-
nir obesidade, doenças cardiovascu-
lares, doenças sexualmente transmis-
síveis e câncer, dentre outras. 

Buscando sempre pelo o bem-
estar integral dos comerciários e po-
pulação em geral, o Sesc combina 
ações de promoção da saúde e pre-
venção de doenças, realizando ainda 
serviços odontológicos, nutricionais, 
educativos e médicos, fortalecendo a 
ação comunitária e incentivando a co-
operação dos diferentes setores da 
sociedade no encaminhamento de 
soluções para as questões de saúde.

O Programa atende os comer-
ciários de Alagoas nos seus restau-
rantes, clínicas odontológicas e espa-
ços esportivos, além dos consultores 
médicos, viabilizados por meio de 
convênios.

CULTURA
Democratizar o acesso do cida-

dão à cultura em suas mais diversas 
manifestações é mais uma das pre-
missas do Sesc. Com esse pensamen-
to, a Instituição fomenta ações que 
contribuem para a formação cultural. 
Parte considerável das atrações pro-
movidas é gratuita e direcionada a 
obras fora do circuito comercial. En-
tre as diversas ações e atividades re-
lacionadas à Cultura, o Sesc leva o tea-
tro às ruas, fortalece a tradição das 
bandas filarmônicas nos municípios 
por meio de oficinas de música, além 
de cinema, literatura, espetáculos de 
dança e exposições. 

A Instituição contribui ainda pa-
ra o aprendizado sobre cultura, rea-
lizando cursos, oficinas, palestras e 
ações culturais educativas que acon-
tecem em várias unidades do Sesc, 
estimulando a produção cultura e 
contribuindo para a formação de 
plateia.

LAZER
Entretenimento e lazer de quali-

dade estão presentes nas programa-
ções desenvolvidas pelo Sesc, possi-
bilitando aos comerciários e familia-
res, além da população geral momen-
tos de descontração e convivência so-
cial. Nas ações, o Sesc busca manter 
uma ligação entre recreação, esporte, 
turismo e educação, visando garantir 
o acesso a oportunidades de desen-

volvimento físico, emocional e inte-
lectual.

As unidades do Sesc  dispõem de 
áreas livres, parques aquáticos, salões 
de jogos, salões de festas, ginásio, 
quadras poliesportivas, campos de fu-
tebol, pousada, onde desenvolve inú-
meras atividades e programas, como 
colônia de férias a bailes de carnaval, 
torneios esportivos, passeios, excur-
sões, academias, ginásticas abertas, 
hidroginástica, viagens, oportunizan-
do aos comerciários e população a 
descoberta de novos atrativos para a 
ocupação de seu tempo livre, contri-
buindo para o enriquecimento cultu-
ral dos mesmos.

ASSISTÊNCIA
Para o Sesc, a Assistência é um 

conceito amplo que abarca o fomento 
de ações que contribuem para a segu-
rança alimentar de pessoas que vivem 
em situação de vulnerabilidade, a va-
lorização da cidadania, a autoestima 
de idosos e a integração de grupos so-
ciais, estimulando o protagonismo e o 
desenvolvimento dos indivíduos e das 
coletividades. 

Dividida em três linhas de atua-
ção: Assistência Especializada, Segu-
rança Alimentar e Apoio Social, e Tra-
balho com o Grupo (Idosos), as inicia-
tivas do Sesc com o programa, tem 
caráter essencialmente assistencial.

Palco Giratório com várias apresentações artistas gratuitas para a população

Aulão de ginástica aberta com tema no helloween
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No Senac
Proprietário do estabelecimento Studio Beauty 23, Igor Marques, palestrou 

sobre o empreendedorismo na área de Beleza

C
om o objetivo de se manter ali-
nhado ao mercado e atualizar 
os profissionais da área de Be-

leza, o Senac Alagoas promoveu, na 
noite do dia 26 de março, a palestra 
“Gestão da Beleza: Os Passos para o 
Sucesso Profissional”. Realizado no au-
ditório da Unidade Poço, o evento con-
tou com a presença do cabeleireiro e 
empreendedor, Igor Marques, proprie-
tário do estabelecimento Studio Beau-
ty 23.

De acordo com Igor, “indepen-
dente da área em que se atua é muito 
importante continuar estudando e 
buscando por novidades. Isso mostra 
que, além da busca pela excelência na 
qualidade, o profissional também está 
preocupado em oferecer o melhor para 
o seu cliente”. Entre os temas aborda-
dos, a criação de um plano de negócio, o 
atendimento, pós-venda, marketing 
digital, objetivo social e a necessidade de 
um diferencial foram alguns destaques 
que chamaram atenção do público.

Para Nuciene Alves, cabeleireira, 
eventos como esse movimentam 
quem atua no setor. “A área da Beleza 
é muito dinâmica, por isso não po-
demos ficar parados, mas devemos 
continuar a buscar por conhecimen-
tos que acrescentem em nossa vivên-
cia profissional”, falou ela. Gildete Vir-
gílio, ex-aluna do Senac, concorda 
com Nuciene, e conta que após um 
tempo parada, voltou a estudar para 
abrir seu próprio salão. “Enxergo o 
Senac como uma referência em 
educação profissional e sempre volto 
para fazer cursos de aperfeiçoamento 
porque confio na qualidade de ensino 
da Instituição”, comentou Gildete.

Munike Israel, coordenadora da 
área de Beleza e Estética do Senac 
Alagoas, explica que a missão do 
Senac é proporcionar oportunidades 
para quem quer se destacar. “Ao tra-
zer pessoas de fora para a instituição, 
o Senac prova que está alinhado ao 
mercado e que acompanha as novi-
dades para transmiti-las aos alunos, 
afinal, esse é o nosso fazer, educar 
para o trabalho”, concluiu a coordena-
dora.

Se você tem interesse no setor 
de Beleza, o Senac está com matrí-
culas abertas para os cursos Barbei-
ro, Básico de Depilação, Cabeleirei-
ro, Depilação Egípcia (linha), Design 
de Barba, Design de Mechas, Design 
de Sobrancelha com Henna, Maquia-

dor, Maquiagem Corretiva e Técni-
cas de Contorno, SPA dos Pés e Téc-
nicas de Manicuro Embelezamento 
dos Pés. 

Está esperando o quê? Matri-
cule-se já! Para mais informações: (82) 
2122.7858 ou www.al.senac.br.

Empreendedores, cabeleireiros e diversos profissionais da Beleza prestigiaram o evento

Durante o evento, Igor contou sua trajetória e falou sobre seu salão

CURSOS
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Projeto integrador
Alunos do Senac promovem palestra sobre administração de negócios. Evento 

contou com a presença de Thiago Casado, o Careca

A
lunos da turma Assistente 
Administrativo, do Senac Ala-
goas, promoveram, no dia 9 de 

abril, o evento “Administrando o Pre-
sente e o Futuro com Foco no Empre-
endedorismo”. Realizada no auditório 
da Unidade Poço, a ação foi o Projeto 
Integrador da turma e teve a presença 
do empreendedor Thiago Casado, 
mais conhecido como Careca, que 
contou sua trajetória de sucesso para 
o público presente.

De acordo com Renan Laurenti-
no, instrutor responsável pela ativi-
dade, a ideia do evento foi dos pró-
prios estudantes. “Muitos alunos são 
empreendedores ou querem seguir 
esse caminho, então eles trabalharam 
para trazer informações sobre o as-
sunto de uma forma motivadora e 
realista, com um caso de sucesso lo-
cal”, explicou Renan.

Antes a palestra principal, Edi-
lene Prazeres, aluna da turma e em-
preendedora, falou sobre seu pró-
prio negócio. Segundo ela, “o curso 
do Senac proporciona uma nova vi-
são sobre o mercado. Hoje, consigo 
enxergar falhas na minha adminis-
tração e sei como consertá-las para 
alcançar um melhor resultado”. Para 
a colega de turma de Edilene, Calian-
dra Romão, “a realização do próprio 
evento acrescentou bastante em 
nossa formação profissional. Hoje, 
tenho uma nova atitude e sei abraçar 
as oportunidades com confiança e 
sem medo”. 

Além de contar sobre a criação 
de sua sandubaria, Thiago Careca 
também abordou temas como mar-
keting, atendimento, investimento, 
motivação e a importância dos estu-
dos na gestão de um negócio. “É im-
portante mostrar que, apesar das difi-
culdades, com fé e perseverança é 
possível ter sucesso. Às vezes, olham 
para meu estabelecimento e não ima-
ginam os sacrifícios que fiz até chegar 
lá, então faço questão de falar sobre 
isso para que todos saibam que é pos-
sível realizar seus sonhos”, concluiu o 
Careca.

Se você tem interesse no setor de 
Gestão, o Senac está com matrículas 
abertas para os cursos Assistente 
Administrativo, Assistente de Pessoal, 
Assistente de Recursos Humanos, 
Compras e Administração de Mate-
riais, Desenvolvimento de Lideranças, 
Gestão e Liderança de Equipes, Gestão 
Financeira, Gestão Tributária, Planeja-

mento Estratégico e muito mais.
Para se matricular, basta ir até a 

Central de Atendimento mais próxima 
a você (Unidade Fernandes Lima, Poço 
ou Posto Avançado de Tecnologia) com 
RG, CPF, comprovante de residência e 
comprovante de escolaridade (origi-
nais e cópias). Para mais informações: 
(82) 2122.7858 ou www.al.senac.br.

Evento priorizou o empreendedor alagoano ao trazer um caso de sucesso local

Alunos fizeram a abertura do evento com contos pessoais relacionados à Gestão

CURSOS



E
le tem 20 anos e estudou no 
Senac em 2014. Contratado 
pela Casa Vieira como repo-

sitor em 2015, após o fim de seu con-
trato como Jovem Aprendiz, Carlos 
André da Silva logo se destacou com 
os prêmios “Funcionário do Mês” e 
“Repositor Nota 10”. Hoje, ele já foi 
promovido a Marcador de Preço, mas 
ainda leva o conhecimento adquirido 
com o Programa de Aprendizagem 
consigo. “Tudo que aprendi no Senac 
coloco em prática até hoje. E não só na 
minha vida profissional, mas também 
no âmbito pessoal. O cuidado com os 
produtos, mas, principalmente, a or-
ganização e o respeito são compor-
tamentos que devemos ter todos os 

dias”, comentou Carlos.
Responsável e elogiado por seus 

colegas de trabalho, o ex-aprendiz 
lembra de quando começou a traba-
lhar. “Cheguei ao Senac sem saber na-
da, então toda minha base foi cons-
truída lá, por isso afirmo que essa Ins-
tituição formou boa parte do profis-
sional que sou hoje”, falou ele.

Mariano Siqueira, supervisor de 
loja da Casa Vieira, acompanhou Car-
los durante o seu período como 
aprendiz e continua supervisionando 
o trabalho dos alunos que atuam lá. 
Segundo ele, “o Jovem soma muito à 
empresa e já identificamos neles al-
gumas qualidades importantíssimas 
que os tornam excelentes profissio-

nais, como a atenção, a proatividade e 
a vontade de pôr a mão na massa”.

Essa dinâmica entre aprendiz e 
colaborador também contribui bas-
tante para o crescimento do jovem. 
“Aproveitamos a empolgação deles 
para trocar experiências e prepara-
los para o mercado. É uma interação 
muito rica, onde eles se sentem à von-
tade para trazer novas ideias que sur-
gem em sala de aula e nós sempre os 
escutamos”, disse Mariano.

Outro exemplo de sucesso é 
Emyllien Fernanda Mendonça, que 
também foi efetivada após o período 
como Jovem Aprendiz. Colaboradora 
da empresa Distac/Tupan há quase 
dois anos, Emyllien estudou no Senac  

www.al.senac.br
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Aprendizagem
Jovens começam carreiras de sucesso no Senac. Carlos André e Emyllien 

Fernanda foram contratados após período como aprendizes

Mariano, supervisor de loja, falou sobre o papel do Aprendiz na empresa



FOLHA FECOMÉRCIO  21

em 2016 e hoje, com apenas 20 anos, 
atua como faturista na empresa.

“Foi o Senac que me apresentou 
ao mercado de trabalho, abriu minha 
mente em relação à vida profissional e 
também me proporcionou momentos 
de crescimento pessoal. Mesmo nos 
trabalhos que realizávamos em sala de 
aula, os instrutores sempre exigiram o 
nosso melhor, independente de nota, 
e eu entendi que isso é algo que deve-
mos levar como motivação”, comen-
tou a ex-aluna.

Questionada sobre o papel do 
Senac em sua vida, Emyllien fala com 
carinho sobre a Instituição. “Nunca 
vou me esquecer do período como 
Aprendiz e, até hoje, quando encontro 
novos jovens na empresa, faço ques-
tão de interagir com eles, tirar dúvidas 
e ajudá-los a crescer”, concluiu ela.

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
Desenvolvido pelo Senac Ala-

goas com a parceria de várias empre-
sas, o Programa de Aprendizagem cria 
oportunidades para o estudante que 
está iniciando sua carreira no merca-
do de trabalho e para as empresas que 
podem qualificar e desenvolver o seu 
futuro profissional. Desenvolvido em 
conformidade com a Lei 10.097/2000 
e o Decreto Lei 5.598/2005, a Apren-
dizagem muda vidas e reforça a res-
ponsabilidade social da Instituição.

Segundo Sheyla Vasconcelos, 
gerente da Unidade de Programas 
Sociais do Senac Alagoas (UPS), “a 
Aprendizagem oferece uma melhor 
perspectiva de vida para o jovem, sua 
família e toda a comunidade que o ro-
deia. Por isso, como Instituição de 
educação profissional que pensa na 
sociedade, esse Programa é uma das 
prioridade do Senac, pois ele propor-
ciona a inclusão do adolescente por 
meio do primeiro emprego”.

Ainda de acordo com a gerente, a 
eficácia da Aprendizagem também 
depende das empresas, por isso, man-
ter uma boa comunicação com os 
parceiros é extremamente importan-
te. “É necessário preparar o Aprendiz 
para o mercado, para isso, precisamos 
entender a demanda do mesmo e 
conversar diretamente com o empre-
gador. Ao manter esse canal sempre 
aberto, trabalhamos juntos na capaci-
tação do jovem para que ele possa 
contribuir com o crescimento da em-
presa”, comentou Sheyla.

Gerente da UPS explica como funciona a dinâmica entre o Senac e as empresas

Emyllien destacou o Senac como um divisor de águas em sua vida profissional

Como o Jovem pode participar?

A empresa é responsável pelo re-
crutamento e seleção do aprendiz. 
Após a escolha do candidato, a mes-
ma encaminha-o para o Senac, ma-
triculando-o em um dos cursos que 
seja do interesse da contratante em 
função da sua área de atuação. Para 
isso, é necessário ter entre 14 e 24 
anos (não podendo completar 24 a-
nos no programa), estar matricu-
lado e frequentando a escola regu-
lar, ou ter concluído o Ensino Mé-
dio.

Como a empresa pode participar 

do Programa?

Deverá ser protocolado um ofício 
na Administração Regional de Ala-
goas (Av. Comendador Francisco 
Amorim Leão, 240, Pinheiro – Ma-
ceió) ou na Unidade Arapiraca (Rua 
Manoel Ferreira Brito, 69, Cavaco – 
Arapiraca), endereçado à Direção 
Regional do Senac Alagoas, infor-
mando o curso pretendido, quanti-
dade de vagas necessárias, nome da 
empresa, nome do responsável, te-
lefone e e-mail.

Para mais informações, acesse: www.al.senac.br/jovem-aprendiz

SAIBA COMO FUNCIONA O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
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O que é?

O PPRA é o programa de prevenção previsto pela 

Norma Regulamentadora 9 (NR 9), sigla de Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais. Consiste na to-

mada de ações para promover a segurança, saúde e 

integridade das pessoas que trabalham em ambientes 

com a existência de riscos ambientais, bem como em 

ambientes em que é possível prever que haverão estes 

riscos.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA) foi implantado pela Secretaria de Segurança e 

Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE), por meio da norma regulamentadora 9 

(NR 9) da Portaria 3.214/78.

Quem elabora o PPRA?

Normalmente a elaboração, implementação, a-

companhamento e avaliação do PPRA são feitas pelo 

SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Se-

gurança e em Medicina do Trabalho), o “setor de segu-

rança do trabalho” da empresa.

Contudo, analisando de um ponto de vista exclu-

sivamente legal, basta consultar o item 9.3.1.1 para 

concluir que, além do SESMT, “qualquer pessoa ou 

equipe de pessoas que, a critério do empregador, 

sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR” 

pode elaborar e executar o programa. É importante 

também ressaltar, que o item 4.4 da norma regulamen-

tadora nº 04 (NR-4 - Serviços Especializados em En-

genharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), 

institui que o Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho seja composto 

por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do 

Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfer-

meiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em Enfer-

magem do Trabalho, conforme estabelece o Quadro II 

da NR-04.

Objetivo do PPRA

Estabelecer e promover ações que garantam a 

preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, 

considerando possíveis riscos nos ambientes de tra-

balho.

Obrigatoriedade do PPRA

Todas as Empresas que admitem trabalhadores 

regidos pela CLT. As empresas que não cumprirem as 

exigências destas normas estarão sujeitas a penali-

dades que variam de multas à interdição do estabe-

lecimento. Se for caso de aplicação de multa, uma em-

presa que tem três funcionários, por exemplo, e não 

implantou ambos os programas, quando fiscalizada, 

receberá uma multa que poderá variar de uma multa 

valor de R$ 2.252 a R$ 2.792 pela não implantação do 

PPRA, dependendo do auditor-fiscal.

Artigo

Programa de prevenção

de riscos ambientais

As empresas que não cumprirem as exigências des-

tas normas estarão sujeitas a penalidades que va-

riam de multas à interdição do estabelecimento.

“

Sócio Administrador da Clinaf

Daniel Linhares






