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odo empresário com um case de 

T sucesso tem uma característica 

inerente: o timing na hora de in-

vestir e apostar em iniciativas em prol do 

desenvolvimento do seu negócio. Essa 

percepção, adquirida por meio da expe-

riência e trabalho árduo, é mais que ne-

cessária no cenário atual. Com a leve re-

tomada da economia, é essencial que os 

empresários e as entidades que os repre-

sentam usem ferramentas que impulsio-

nem o comércio. E aproveitar as datas co-

memorativas sempre foi uma estratégia 

viável. 

O comércio tem seus momentos de 

crise, mas as datas comemorativas se con-

solidaram. O fato de serem previamente 

marcadas possibilita que o lojista se pro-

grame e inicie campanhas próprias ou am-

plie a quantidade de produtos no estoque. 

Também é estratégico para o consumidor, 

que pode poupar visando essas datas es-

peciais.

Por mais que o brasileiro esteja pas-

sando por dificuldades financeiras, o con-

sumidor se esforça para não deixar o Dia 

das Mães passar em branco. A data é uma 

das que mais incrementa o setor. 

Pensando nisso, a Fecomércio AL, 

com o apoio de diversos parceiros, lançou 

a campanha promocional Minha Mãe Me-

rece o Melhor Presente. Expandindo a 

campanha para bairros populares da ca-

pital e interior. A entidade busca fortalecer 

o comércio em diversos setores, sabendo 

que cada pequeno comércio, assim como 

as grandes empresas, é uma peça impor-
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Wilton Malta

Editorial

Momento oportuno

tante para toda a economia.

Agradecemos aos parceiros que 

acreditaram na nossa iniciativa, assim 

como aos lojistas que abriram as portas 

para os representantes da Fecomércio, 

compraram os kits e apostaram na cam-

panha. Nossa gratidão se estende a cada 

consumidor responsável pelo desempe-

nho da nossa iniciativa. Vamos continuar 

trabalhando no sentido de sempre fomen-

tar o setor que mais gera emprego e renda 

em Alagoas, o comércio.
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Entrevista

U
ma grande revolução acontece 
com a leitura, por menor que 
ela seja. O fato de se ler mais, 

num país onde se lê cada vez menos, já é 
um ato revolucionário”. Cheio de pre-
dicados, o Especialista em Gestão de 
Organizações Sociais, Arquiteto e Urba-
nista e Artista Intermídia, Guilherme de 
Miranda Ramos atua no Sesc Alagoas 
como Analista em Literatura, e traz ain-
da em seu currículo autoria de livros in-
fantis, como “Mateu Errante, Mateu 
Brincante” (2015) e “Estrela Raivosa” 
(2017), vencedores dos editais na Im-
prensa Oficial Graciliano Ramos/AL. O 
Sesc Alagoas convidou o Analista para 
falar sobre Literatura Infantil e a impor-
tância da convivência com textos literá-
rios desde os primeiros anos de vida.

Folha Fecomércio - O que o levou a ser 
um escritor?

Guilherme Ramos - Escrevia aos 12 
anos, apenas por diversão. Lia muitos 
gibis. Comecei a fazer teatro aos 15 e 
passei a escrever peças teatrais. Lia Sílvia 
Orthof, Doc Comparato, Shakespeare. 
Após os 18, conheci o RPG (Role Playing 
Game) e várias histórias surgiram. Lia 
Tolkien, Dante Alighieri, John Milton. 
Aos 34, através do blog Prosopoética de 
um Insone Sonhador, expus escritos an-
tigos e experimentei novas criações. Só 
a partir de 2015 tive livros publicados.

Folha Fecomércio - A literatura é feita 
do particular para invocar o universal. 
Sua pátria literária é Alagoas?

Guilherme Ramos - Sim. Nasci em Ma-
ceió e, daqui, não me vejo longe por mui-
to tempo. Acredito que tenho uma mis-
são artística na cidade, no estado até. 
Minhas criações infantis, por exemplo, 
possuem temáticas locais, ressaltando 
os costumes e particularidades de Ala-
goas.

Folha Fecomércio - Como nasceu em 
Maceió/AL, isso trouxe influências para 
a sua escrita?

Guilherme Ramos - Não necessaria-
mente. Meu “sotaque” literário é mais 
universal, talvez devido às obras que li na 

infância e juventude. Crio histórias e 
personagens que permitam uma empa-
tia leitor-livro, sem regionalismos, mas 
eles podem acontecer. Tudo depende 
da inspiração. E ela é imprevisível.

Folha Fecomércio - Quantos e quais li-
vros você já publicou? 

Guilherme Ramos - Dois infantis, “Ma-
teu Errante, Mateu Brincante” (2015), 
“Estrela Raivosa” (2017) e um adulto, “Mi-
nha Fúria e Outros Demônios” (2016). 
Todos vencedores dos editais da Im-
prensa Oficial Graciliano Ramos/AL.

Folha Fecomércio - O público infantil é 
seu preferido?

Guilherme Ramos - Escrevo para to-
das as idades. Para mim, a única dife-
rença entre escrever para jovens e 
adultos é que, no primeiro grupo, eu 
busco na poesia um suporte para 
mostrar a trama. Já para adultos, eu ex-
ploro sensações, sentidos, sentimentos 
e, também, a sonoridade em cenas co-
tidianas, com um olhar mais prosopoé-
tico. É possível encontrar rimas, asso-

nâncias ou aliterações na minha prosa. 
Adoro brincar com as palavras. Não te-
nho dificuldade em escrever para gru-
pos distintos, mas, em ambos os casos, 
eu me esforço bastante pra não ser cha-
to.

Folha Fecomércio - Em sua opinião, 
para que serve a literatura infanto-
juvenil?

Guilherme Ramos - Acredito que a cri-
ança-leitora de hoje é o adulto-leitor (e 
talvez, escritor) de amanhã. Então, se 
você apresenta a literatura de maneira 
correta, de forma lúdica, você aproxima 
os jovens da leitura. Mas, se a literatura 
for tratada apenas como matéria esco-
lar, for “forçada” às crianças, pode-se 
criar uma aversão que dificilmente será 
corrigida na fase adulta.

Folha Fecomércio - Quando se pensa 
uma escrita feita para crianças e adoles-
centes, um bom livro propicia “revolu-
ções interiores”?

Guilherme Ramos - Seja qual for a faixa 
etária, uma grande revolução acontece 

Literatura Infantil
Transformar a leitura um hábito na vida das crianças requer ludicidade, porque 

o intuito é educar com diversão e interação

Para Guilherme, a criança-leitora de hoje é o adulto-leitor de amanhã

“



Entrevista

com a leitura, por menor que ela seja. O 
fato de se ler mais, num país onde se lê 
cada vez menos, já é um ato revolucio-
nário.

Folha Fecomércio - O que você espera 
encontrar num texto produzido para a 
criança ou o adolescente?

Guilherme Ramos - Uma boa história. 
Independente do público para o qual um 
livro é escrito, é preciso apresentar algo 
que prenda a atenção do leitor e que o 
faça procurar outros livros quando ter-
minar o que está em suas mãos. 

Folha Fecomércio - Você vê a literatura 
como um lugar das possibilidades?

Guilherme Ramos - Se “possibilidades” 
significar gerar senso crítico, sim. Pre-
cisamos minimizar as dificuldades en-
contradas pelo público (alguns com re-
jeição pela leitura), oportunizando um 
contato significativo com o mundo das 
linguagens e possibilitando o manuseio 
de diferentes gêneros textuais, na tenta-
tiva de despertar desejos de se criar um 
“bom leitor”. Afinal, sem leitores, para 
quê escritores?

Folha Fecomércio - Quais temas ulti-
mamente lhe instigam a escrever? Ou é 
uma forma que a leva a uma ideia? Por 
onde começa a escrita?

Guilherme Ramos - Na maioria das ve-
zes eu brinco com uma palavra, uma fra-
se, uma sonoridade e aí a escrita vem. 
Outras vezes eu penso num mote, num 
título e escrevo sobre ele. São flertes lin-
guísticos. Só na revisão é que eu deixo a 
liberdade/emoção de lado e passo a 
usar a técnica/razão.

Folha Fecomércio - Qual a importância 
da literatura num país com tamanhas 
desigualdades sociais?

Guilherme Ramos - A literatura faz-se 
presente na vida de todos sem que se 
perceba. Ela dá voz ao cidadão, à nação, 
seja ela pobre ou rica. Talvez a impor-
tância seja mexer com as consciências, 
com o sonho, com o registro de um pe-
ríodo em que vivemos. Ou, ainda, res-
gatar um período passado, personificar 

um futuro que ainda não chegou – e que 
pode nem chegar.

Folha Fecomércio - Qual leitor você 
imagina quando escreve? E quem você 
sabe que lê seus livros?

Guilherme Ramos - Não imagino um 
público específico. A história deveria 
servir para qualquer pessoa. Mas vejo 
adultos se encantando pelas histórias 
infantis e crianças querendo conhecer 
meus textos adultos. Então me preo-
cupo em conduzir tudo com responsa-
bilidade, para que não sejam queimadas 
as etapas de letramento (aprendizado da 
leitura), leitura textual (interpretação de 
textos) e leitura de mundo (compreen-
são de significados do que está ao nosso 
redor). 

Folha Fecomércio - Se fosse possível 
criar uma imagem do Brasil a partir dos 
escritores contemporâneos, qual ima-
gem você acha que teríamos represen-
tada?

Guilherme Ramos - São tantos os bra-
sis desconhecidos! O que chega às livra-
rias ainda é, em maior proporção, muito 
comercial. Acredito que a literatura con-
temporânea construiria um Brasil que 
denunciaria o Brasil, que lutaria contra o 
Brasil. Seria um vale-tudo de propor-
ções bíblicas, mas darwinista, onde ape-
nas o mais adaptável sobreviveria. Não 
sei se tais sobreviventes seriam leitores, 
escritores ou seres híbridos. Porque o 
Brasil não conhece o Brasil. E é essa ig-
norância que nos mata dia após dia.

Folha Fecomércio - Qual importância 
da liberdade e democracia para a litera-
tura?

Guilherme Ramos - A mesma que de-
veria ser oferecida à imprensa. A comu-
nicação existe em ambas. Não se pode 
censurar o pensamento, seja ele jorna-
lístico, crítico ou ficcional. Se podarmos 
algumas obras (como já fizeram – e ainda 
fazem – em alguns momentos em nosso 
país), o que teremos? Um público alie-
nado com informações falsas, conveni-
entes, infames, venenosas. Teremos um 
leitor manipulado, sem opinião própria, 
apto para ser rebanho de corte, massa 

de manobra. E, por conseguinte, mar-
ginalizado e sem importância social, 
apenas eleitoral.

Folha Fecomércio - Como você define 
hoje o leitor infantil no Brasil?

Guilherme Ramos - Existem crianças 
que leem porque são obrigadas e crian-
ças que leem porque amam ler. Não cabe 
aos autores, mas às famílias e às escolas, 
tornarem a literatura prazerosa, impor-
tante para a vida de ambos os grupos de 
crianças. A literatura não é chata. Chatas 
são as formas de apresentar e ensinar li-
teratura. Ler para uma criança não é 
perda de tempo. Mas se os pais não le-
em, como exigir que seus filhos e filhas 
leiam? Como uma criança pode ler, se 
não vê seus pais e mães lerem? O público 
infantil de literatura sempre será, à 
exemplo de tantas outras coisas, um re-
flexo de seu meio. Onde há boa leitura, 
haverá bons leitores.

Folha Fecomércio - Que dica de leitura 
você daria para crianças?

Guilherme Ramos - “Mateu Errante, 
Mateu Brincante” (escrito em versos, fala 
de um menino que foge de casa e co-
nhece mestres, músicas e folguedos de 
nossa cultura) e “Estrela Raivosa” (tam-
bém escrita em versos, é minha home-
nagem ao hino e à bandeira de Alagoas, 
nos 200 anos de nossa emancipação po-
lítica).

Analista em Literatura do Sesc Alagoas

Guilherme Ramos
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A
campanha promocional “Mi-
nha Mãe Merece o Melhor Pre-
sente” veio em um momento 

oportuno, segundo os lojistas partici-
pantes. Lançada no dia 27 de abril, a 
campanha oferece R$ 100 mil distri-
buídos em 38 prêmios para os consu-
midores. Confirmando os depoimen-
tos dos empresários, a pesquisa de 
Intenção de Compras para o Dia das 
Mães, realizada pelo Instituto Feco-
mércio, aponta que 61% dos entrevis-
tados priorizam lojas que estejam 
participando de alguma promoção. 
Além disso, 70,2% dos entrevistados 
afirmaram o desejo de presentear no 
dia, representando um leve aumento 
em relação ao ano passado. 

Os empresários do comércio têm 
avaliado a campanha de forma positiva. 
É o que aponta o proprietário das Lojas 
Guido, Luiz Eugênio. Segundo ele, a 
Minha Mãe Merece o Melhor Presente 
veio no tempo certo, já que o mês de 
maio é um dos preferidos para os lo-
jistas. “O período mais agitado para o 
comércio é o fim de ano, mas maio 
também rende muitas vendas. Em re-
lação ao ano passado, percebemos um 
aumento de 10%. E parte disso é resul-

tado da campanha”, pontuou.
Eugênio revela que os cupons 

promocionais mudaram a logística da 
empresa. “Já mobilizei toda a equipe 
para que, no momento da conversa 
com o consumidor, no momento da 
venda, a negociação seja feita tendo 
em mente o cupom e o valor promo-
cional”, completou. 

O diretor da Pé Kente, Heraldo 
Guimarães, concorda que a campa-
nha tem impulsionado as vendas. 
“Serve como um diferencial. Se o cli-
ente encontrar o produto com o pre-
ço parecido em duas lojas distintas, 
ele vai escolher a loja participante de 
uma campanha como essa. É uma for-
ma de ganhar mais um consumidor”, 
afirmou, comprovando os dados da 
pesquisa do Instituto Fecomércio. 

Com duas unidades no Centro 
de Maceió e uma na cidade de Feira de 
Santana, na Bahia, a Pé Kente é uma 
loja de calçados que sempre participa 
de iniciativas promocionais e já acu-
mula uma série de clientes contem-
plados. “O brasileiro é um povo su-
persticioso. E não perdemos a deixa, 
estampamos as fotos dos clientes 
premiados. Sempre que participamos 

de uma nova promoção, surge a ex-
pectativa e, consequentemente, as 
vendas aumentam”, completou.  

A vendedora da loja Bruna Mo-
das, Marcela Guimarães, conta que 
sempre tenta convencer o consumi-
dor a adquirir mais produtos e garan-
tir mais cupons. “Se o cliente faz a com-
pra no valor de R$ 50, nós já sugerimos 
mais R$ 10 para que ele tenha direito a 
dois cupons. Isso é bom para os dois 
lados e percebemos que não há muita 
resistência da parte deles”, afirmou.

A loja especializada em moda fe-
minina representa o segmento mais 
procurado durante a data comemo-
rativa. Os vestuários encabeçam a lis-
ta com 27% de procura, seguido dos 
calçados (25,6%), perfumes/cosméti-
cos (23,4%), bolsas e acessórios (5,2%) 
e vários outros itens, a exemplo de li-
nha branca (máquina de lavar e gela-
deira), celular, flores e móveis.

BAIRROS POPULARES
A Fecomércio foi além das lojas 

do Centro. Um dos focos da campa-
nha foi trabalhar os bairros populares 
que têm um comércio forte, a exem-
plo da parte alta da cidade. Outra es-
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R$ 100 mil em prêmios

www.fecomercio-al.com.br

Empresários aprovam a campanha promocional Minha Mãe Merece o Melhor 

Presente, promovida pela Fecomércio

Pesquisas apontam que o segmento de vestuário é um dos mais procurados para presentear no Dias das Mães



FOLHA FECOMÉRCIO  9

tratégia da campanha foi inserir esta-
belecimentos de diversos portes. Um 
deles é o supermercado Bom Dia, lo-
calizado no bairro Salvador Lyra. 

O gerente do supermercado, E-
mílio da Silva, disse que a procura pe-
los cupons é grande. “Já compramos 
mais kits com a Fecomércio porque 
[os cupons] saem bastante”. Para ele, a 
campanha agrega nas vendas do esta-
belecimento, que não oferece produ-
tos típicos do Dia das Mães, mas, par-
ticipando da promoção, se insere co-
mo uma alternativa de um presente. 

O mesmo ocorre com o Central 
de Alimentos, outro supermercado, 
localizado no Benedito Bentes. A ge-
rente Luciene Almeida revela que já 
compraram três kits porque os pró-
prios clientes cobram mais cupons. 
“Na primeira vez que os cupons aca-
baram, nós fizemos uma lista com o 
controle dos clientes e dos valores das 
suas compras e demos os cupons 
quando compramos outro kit”. Ela 
também disse que está pronta a par-
ticipar de outra campanha promovida 
pela Fecomércio.

A CAMPANHA
No período de 27 de abril a 28 de 

maio, a cada R$ 30 em compras nas 
lojas participantes, o consumidor ga-
nha um cupom e concorre aos prê-
mios. 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).

Serão sorteados dois carros Fiat 
Mobi Like 0km, quatro motos Shine-
ray Jet 50 cc, geladeiras, fogões, tele-
visores e vales compra. Os colabora-
dores que tiverem seus nomes nos 
cupons dos dois veículos e quatro mo-
tos receberão, cada um, 1 vale compra 
no valor de R$ 200 nas lojas partici-
pantes. A campanha abrange os mu-
nicípios de Maceió, Arapiraca, Pal-
meira dos Índios, Penedo e União dos 
Palmares. Minha Mãe Merece o Me-
lhor Presente está registrada sob 
Certificado de Autorização CAIXA nº 
6-5351/2018.

A campanha é uma realização da 
Fecomércio AL, em parceria com o Se-
brae Alagoas, Aliança Comercial, CDL e 
sindicatos filiados à federação, Sindi-
lojas Arapiraca, Penedo, Palmeira dos 
Índios, União dos Palmares, Sirecom, 
Sincadeal, Sincofarma e Secovi.

Lojas Guido registra aumento de 10% nas vendas em relação a 2017

Segundo os lojistas, a campanha contribui para o crescimento no volume de vendas

Diversos supermercados aderiram à campanha e incrementaram as vendas
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A
palestra proferida pelo advo-
gado Pedro Mendonça ICMS e 
suas complexidades abordou 

os conceitos fundamentais do tribu-
to, os instrumento fiscalizatório à 
disposição do fisco e aprofundou a 
sistemática da substituição tributá-
ria, distinguindo-a da antecipação 
tributária, principalmente, quando 
se relaciona às aquisições interesta-
duais, bem como às empresas do 
Simples Nacional. A palestra faz par-
te do Programa “Sua empresa Legal 
no Sped Fiscal”, desenvolvido pela 
Fecomércio, em parceria com o Se-
brae Alagoas, e conta com o apoio do 
Sesc e do Senac. O tema foi exposto 
no dia 23 de maio, no auditório do 
Cesmac, em Palmeira dos Índios, e 
teve o apoio do Sindilojas Palmeira. 

A temática foi colocada de ma-
neira prática, com muitos exemplos. 
De acordo com Mendonça, existem 
diversos fatores que transformam o 
ICMS em um dos mais complexos do 

sistema tributário. Para ele, a com-
plexidade da legislação tributária é 
fomentada pela inflação legislativa, 
volatilidade legislativa, excesso de 
obrigações acessórias e ausência de 
transparência fiscal. “Somando isso 
ao fato de que, por ser de competên-
cia estadual, encontraremos 27 legis-
lações diferentes. Além, é claro, das 
normas editadas pelo Conselho Na-
cional de Política Fazendária e das 
regulamentações da Legislação 
Complementar Federal”, explicou. 

Conforme o calendário, no pró-
ximo dia 7 de junho, o tema Reforma 
trabalhista – O que muda nas rotinas 
da empresa/empregado/empregador 
será abordado no auditório do Sesc, 
em Arapiraca, das 19h às 22h. No dia 4 
de julho, E-social – Chegou a hora. 
Prepare sua empresa!, e, no dia 7 de 
agosto, Planejamento e eficiência 
tributária nas empresas, ambas acon-
tecerão no Senac Poço, em Maceió. O 
investimento por palestra é de R$ 20.

Programa Sped Fiscal
Palestras prosseguem para orientar os empresários 

e profissionais interessados

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

GOLPE - A Secretaria da Receita Fe-
deral identificou uma nova modali-
dade de golpe aplicado com seu no-
me. Trata-se de notificação postal 
falsa por meio da qual se exige pa-
gamento de Imposto Sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) para desblo-
queio de valores de empréstimo 
junto à financeira. O Fisco informou 
que o cidadão que contraiu ou está 
negociando empréstimo ou finan-
ciamento junto a uma instituição fi-
nanceira recebe, em sua residência, 
via correio, uma notificação com co-
brança de IOF supostamente emitida 
pelo órgão. A Receita Federal escla-
rece que a cobrança e o recolhimen-
to do IOF são efetuados pelo "res-
ponsável tributário", ou seja, pela 
instituição financeira que conceder 
o crédito.

AVANÇO - A Sefaz inicia mais uma 
etapa do processo de modernização. 
Com o Domicílio Tributário Eletrô-
nico (DTE), o contribuinte será 
informado dos atos administrativos, 
receberá notificações e intimações, 
acompanhará a lavratura de autos de 
infração, consultará pagamentos e 
situações cadastrais. Voltado para 
todos os contribuintes, exceto os in-
seridos no MEI, o credenciamento é 
obrigatório para quem tem inscrição 
no cadastro de contribuintes do 
ICMS, para todos os responsáveis 
pelo pagamento do diferencial de 
alíquotas nas operações e presta-
ções que destinem bens e serviços 
ao consumidor final não contribuin-
te do ICMS e para os contribuintes 
substitutos.

AVANÇO 1 - Para os não optantes do 
Simples Nacional (SN), o prazo de 
credenciamento é de 1º a 30 de junho 
de 2018. Para os optantes do SN, de 1º 
a 31 de julho. Para efetivar o login, 
basta acessar http://dte.sefaz.al. 
gov.br com o e-CNPJ. O DT-e será 
inabilitado, caso o contribuinte não 
acesse por mais de 180 dias. No canal 
no Youtube, a Sefaz disponibilizou 
um vídeo explicativo.

As dúvidas sobre o tema ICMS são comuns. Por isso, o tema desperta interesse



O
presidente do Sincofarma, 
José Antonio Vieira, foi agra-
ciado com o título de Cidadão 

Honorário de Maceió, na sessão espe-
cial Valorização da Vida, proposta pela 
vereadora Tereza Nelma (PSDB). A ses-
são aconteceu no dia 11, na Câmara Mu-
nicipal de Maceió. O título é concedido 
a personalidades que contribuem em 
diversos setores, a exemplo de segu-
rança, saúde e economia.

Vieira recebeu o reconhecimento 
como representante da área da eco-
nomia. Sua atuação como empresário e 

presidente do Sincofarma foram enal-
tecidas pela parlamentar que citou al-
gumas ações, a exemplo do convênio 
do sindicato com a Uninassau. “Vieira é 
um grande representante da classe 
empresarial do Estado e sabemos que o 
desenvolvimento econômico é um 
ponto primordial para a vida em paz”, 
pontuou.

O presidente do Sincofarma, 
natural de Santana do Ipanema, disse 
que o reconhecimento é para os em-
presários que atuam em cerca de 1.600 
farmácias em Alagoas, sendo 580 so-

mente em Maceió. “Tal homenagem 
me deixa ainda mais honrado e reforça 
a responsabilidade em representar da 
melhor forma o setor por meio do Sin-
cofarma, entidade filiada à Fecomér-
cio. Atuamos fortemente no sentido de 
defender os interesses do setor para 
assegurar a permanência no mercado 
tão competitivo e que não nos alivia 
com essa carga tributária elevada”, afir-
mou. Ele agradeceu o título e ressaltou 
que acredita no potencial de Maceió 
com a participação de toda a socieda-
de, principalmente, da classe política.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Presidente do Sincofarma recebe título de Cidadão Honorário de Maceió 

pela atuação na área econômica

NOTAS DE RODAPÉ

OFICINA - O Sincadeal lançou o Pro-
jeto Varejo Parceiro com a realiza-
ção da oficina Diagnóstico de Matu-
ridade da Gestão, no dia 10. A oficina 
foi em parceria com o Sebrae Ala-
goas, o Movimento Alagoas Compe-
titivo (MAC) e o Senac. Para o presi-
dente do Sincadeal, Valdomiro Feito-
sa, o projeto trabalha a qualificação e 
a gestão das empresas de ponta.

CONGRESSO - A delegação de Ala-
goas, representada pela Fecomércio 
e sindicatos filiados, participa da 34ª 
ediça ̃o do Congresso Nacional de 
Sindicatos Empresariais do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo, em 
Bonito (MS), de 23 a 25 de maio. O 
evento e ́ planejado como oportuni-
dade para se discutir a ordem econô-
mica do Paiś , entre outros temas. 

COMEMORAÇÃO - Minha Mãe é 10, 
promovido pelo Sindilojas Palmeira, 
em parceria com o Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac e Mirach Studio, co-
memorou o Dia das Mães. Sorteios de 
brindes, embelezamento e apresen-
tações culturais aconteceram no dia 
11, na Unidade Sesc Ler. O Instituto Gil 
Cabelereira realizou corte de cabelo e 
design de sobrancelhas.

Durante a solenidade, José Antonio comentou sobre os desafios do setor e o potencial econômico de Maceió
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Panorama

NOTAS DE INTERESSE

DESONERAÇÃO - O Plenário da Câ-
mara dos Deputados aprovou no dia 
23 o Projeto de Lei 8456/17, do Poder 
Executivo, que acaba com a desone-
ração da folha de pagamento para a 
maioria dos setores hoje beneficia-
dos. O substitutivo do relator tam-
bém isenta o óleo diesel das alíquotas 
do PIS e da Cofins até 31 de dezembro 
de 2018. A matéria segue para o Se-
nado. As alíquotas do PIS e da Cofins 
tinham subido em julho de 2017 para 
cumprir o déficit primário de R$ 139 
bilhões.

LEGISLAÇÃO - Uma comissão espe-
cial da Câmara aprovou com altera-
ções o Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 420/14, que aperfeiçoa os be-
nefícios concedidos às micro e pe-
quenas empresas. O texto atualiza os 
limites para enquadramento no Sim-
ples Nacional, facilita o financiamen-
to das microempresas, regulamenta 
a devolução de tributos pagos e in-
centiva a criação de startups — com-
panhias inovadoras na área de tec-
nologia. A proposta ainda precisa ser 
votada no Plenário da Câmara.

COMÉRCIO - Produtos artesanais 
com origem animal - queijos, salsi-
chas, linguiças, presuntos, mortade-
las, salames e geleias - poderão ser 
comercializados em todo o país a 
partir de selo estadual. É o que esta-
belece o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 16/2018, aprovado no dia 23. A 
matéria vai à sanção. Atualmente, es-
ses produtos só podem ser comercia-
lizados fora do estado de origem caso 
tenham o selo SIF, que pode levar dois 
anos para ser emitido pelo Ministério 
da Agricultura.

Aspas“

“Na passagem de 2016/2017, a cri-
se perdeu força, mas ainda está 
presente para os meios de hospe-
dagem. Os serviços não essenciais 
tendem a demorar mais para sair 
da recessão”

Fabio Bentes, chefe da Divisão Econô-
mica da CNC, ao comentar o levanta-
mento exclusivo da CNC sobre o setor 
de turismo.

“O que impede o aumento da produ-
tividade é o nosso arcabouço legal. É 
a insegurança jurídica e o chamado 
Custo Brasil. É preciso mudar a ló-
gica atual – que, hoje, é sobreviver, e 
não crescer”

Vinicius Lummertz, ministro do Tu-
rismo, durante a realização do 60° 
Congresso Nacional de Hotéis - 2018, 
em Fortaleza (CE).

“As linhas são as mais caras disponí-
veis no mercado. Por ano, o cartão de 
crédito acumula cerca de 400% de ju-
ros e o cheque especial, 300%. As re-
gras estão confusas e são medidas in-
dutoras de novos endividamentos”

Ione Amorim, economista do Institu-
to Brasileiro de Defesa do Consumi-
dor (IDEC) sobre as novas regras para 
o cartão e o cheque especial.

“Foram muitos anos debatendo em torno da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, e os empresários vêm 

tendo uma atuação essencial e dando contribuições 

realmente muito efetivas, não só na questão da sus-

tentabilidade. Em contrapartida, o governo reconhe-

ce isso e procura os empresários para que participem 

de suas iniciativas em prol da sustentabilidade”

Wany Pasquarelli, chefe da Assessoria de Gestão das Representa-

ções, durante a 16ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Meio Am-

biente.
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Panorama

 Legislativo

DESDOBRAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES

Mais uma discussão sobre a pauta tri-
butária para o Comércio aconteceu 
no dia 7 de maio, entre técnicos da Fe-
comércio e do gabinete da deputada 
Jó Pereira. A reunião tratou dos des-
dobramentos ao que ficou acordado 
no encontro do dia 13 de abril, que 
contou com as presenças de repre-
sentantes do setor, parlamentares, 
técnicos e o secretário da Fazenda do 
Estado de Alagoas (Sefaz), George 
Santoro.

A pauta da reunião foi em torno do 
resultado da adesão ao Profis e a re-
cuperação das empresas. Proposta de 
alteração na lei Estadual 5900, espe-
cialmente no que diz respeito aos 
ajustes nos valores cobrados a título 
de multas tributárias. Assim como a 
regulamentação por lei Estadual das 
atividades atacarejo.

Conforme informações da assessora 
técnica da Fecomércio, Izabel Vas-
concelos, foi tratado ainda sobre a 
tramitação do Projeto de Lei Ordiná-
ria (PLO) 571 e da previsão de realiza-
ção de pesquisa para a revisão da 
Margem de Valor Agregado (MVA) pa-
ra alguns segmentos do varejo, pes-
quisa esta que será coordenada pelo 
Instituto Fecomércio com as diretri-
zes da Sefaz. O assessor parlamentar, 
Erick Cordeiro, do Gabinete da depu-
tada Jó Pereira também contribuiu 
para garantir a sequência da pauta 
tributária.

No mês passado, a pauta tributária 
para o comércio varejista foi debatida 
com secretários estaduais em almoço 
promovido pela Frente Parlamentar 
em Defesa do Comércio. Como a Fe-
comércio Alagoas articulou a criação 
da Frente e vem apresentando pautas, 
a entidade foi convidada pela depu-
tada estadual e presidente Jô Pereira, 
a participar do encontro, que aconte-
ceu no Senac Poço.

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

12,38%

Abr/2017

Abr/2018

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

3,37%

Abr/2017

Abr/2018

103,4 pontos

116,2 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

4,97% 

Abr/2017

Abr/2018

89,1 pontos

86,7 pontos

66,4%

63,1%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Índice de atividade econômica do Banco Central 
do Brasil (BC), registrado no 1º trimestre do ano de 
2018.

-0,13%

Taxa de desemprego no Brasil, no primeiro tri-
mestre do ano de 2018.

+13,1%

+6,2%  Volume de comércio em Alagoas nos últimos 12 meses

-5,9%  Volume de serviços em Alagoas nos últimos 12 meses

+2,2%  Volume de serviços no Brasil, em fevereiro de 2018

-9,5%  Volume de serviços em Alagoas, em fevereiro de 2018

MAIS NÚMEROS
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D
ifundindo o universo do tea-
tro pelo país por meio da 
promoção de espetáculos 

das mais variadas expressões cêni-
cas, além de oficinas e palestras, o 
Sesc chega a 21ª Edição do Palco Gi-
ratório, somando cerca de 5 milhões 
e 500 mil pessoas que já assistiram a 
9.526 apresentações em 170 cidades, 
reafirmando e consolidando como a 
maior ação do gênero no Brasil na di-
fusão e intercâmbio de artes cênicas.

Para a edição deste ano, estão 
previstas mais de 625 apresentações 
artísticas e mais de 1.600 horas de ofi-
cinas, tendo 20 grupos que irão per-
correr 12 estados brasileiros. O lança-
mento aconteceu em Belo Horizonte, 
no dia 22 de março, e homenageou às 
artes circenses e a Teófanes Antônio 
Leite da Silveira, o Palhaço Biribinha, 
de Alagoas, com o objetivo de provo-
car a reflexão e debate no significado 
da comemoração dos 60 anos de car-
reira do artista, promovendo uma via-
gem pela história do circo e dos pa-
lhaços tradicionais pautados sobre 
suas perdas e ganhos durante a tra-
jetória.

“A CIA Teatral Turma do Biribi-
nha” participa pela segunda vez a ní-
vel nacional do projeto. O grupo tem 
o palhaço tradicional e a música inu-
sitada como as principais caracterís-
ticas da companhia familiar, fundada 
pelo artista há 30 anos, desenvolven-
do o circo-teatro nordestino. 

Na cidade de Maceió, o Palco Gi-
ratório chegou no período de 1 a 7 de 
abril, com oito espetáculos de  grupos 
artísticos que circulam a nível nacio-
nal e local, como: “A Velha”, com Ivana 
Iza/AL, - uma peça que foge do clichê 
de uma mulher de aparência envelhe-
cida, e que trata de questões ligadas à 
memória, ao esquecimento e a imagi-
nação, onde se vê solitária e confusa 
ao relembrar da carreira e de relações 
familiares; “Incelença”, do Coletivo 
Volante/AL, - o grupo, a partir dos 
dados do mapa da violência em Ala-
goas, mergulha na história de mães 
que perderam seus filhos; “Entre rio e 

mar há lagoanas”, do Coletivo Hetea-
çã/AL, - sobre as mulheres que cres-
ceram ao redor da Lagoa, contando a 
origem do lago, uma fábula que recria 
o nascimento da Lagoa através do co-
tidiano e da memória de mulheres 
que cresceram as suas margens e 
dentro dela; e os que estão percor-
rendo o país:   “Concerto em ri maior”, 

com Cia. dos Palhaços/PR, - trata-se 
do grupo de circo-teatro-música cuja 
pesquisa tem como foco a arte do pa-
lhaço, do circo, da comicidade, da 
música e da improvisação, primando 
pela excelência artística; “Os cava-
leiros da triste figura”, do grupo Tea-
tral Boca de Cena/SE, - formados em 
Teatro pela Universidade Federal de 

Palco Giratório
Na sua 21ª Edição, o projeto do Sesc se consolida como a maior ação de 

artes cênicas do País

A Velha - Ivana Iza/AL, no Espaço Cultural Praça Sinimbu



FOLHA FECOMÉRCIO  15

Sergipe, o grupo dedica-se a provo-
car reflexões críticas sobre a realida-
de social e cultural brasileira, e vem se 
consolidando como agente transfor-
mador e promotor de ações culturais 
em seu estado; “Segunda Pele”, do Co-
letivo Lugar Comum/PE, - atua desde 
2007 em Recife, reunindo artistas de 
diferentes linguagens para troca de 
saberes diversos na busca de propos-
tas que tenham a potência de trans-
formar(-nos) esteticamente, politica-
mente, culturalmente e artistica-
mente; “Como manter-se vivo”, de 
Flávia Pinheiro/PE, - criadora, coreó-
grafa, dançarina e professora, realiza 
performances, vídeos, instalações e 
intervenções urbanas, além de prati-
car experimentos que envolvem arte 
e tecnologia, investigando formas de 
“hackear” o corpo, explorando o es-
gotamento, a catástrofe, o colapso, a 
possibilidade iminente do fim, as 
gambiarras e práticas diatópicas de 
sobrevivência do movimento e da 
vida; “Eles não usam tênis naique”, da 

Cia Marginal/RJ,  criado em 2005 na 
Maré, o maior complexo de favelas do 
Rio de Janeiro, o grupo reúne artistas 
de dentro e fora da comunidade, en-
gajados na construção de uma cena 
que se reflete sobre a cidade a partir 
da periferia.

Um projeto que envolve artistas 
de todo o país e traz na sua identidade 
o direito da expressão, a diversidade, 
amplia territórios e ocupa espaços 
entre cidades e interior, realizando a 
descentralização, incitando o prota-
gonismo, o respeito, à aproximação 
por meio de Festivais e Aldeias, ge-
ridos através de encontros e intensas 
partilhas entre comunidade, artistas 
e públicos, tendo o Sesc como o me-
diador. 

Essa ação envolve uma curado-
ria de 32 profissionais do Sesc de todo 
o Brasil, que reinventa continua-
mente metodologias específicas de 
construção e realização do projeto, 
resultando uma programação pecu-
liar das artes cênicas em suas mais 

variadas linguagens. 
Os curadores trazem um olhar 

atento, crítico e curioso a cada edi-
ção. Ao longo do ano, o curador de 
cada Estado, figura presente e atenta 
à sua cena local, indica – obrigatoria-
mente após ter assistido de forma 
presencial – até espetáculos que são 
apreciados e discutidos pelos demais 
curadores por meio do acesso aos 
vídeos dos trabalhos, sugeridos em 
uma plataforma curatorial online. 

Após esta etapa, acontece o en-
contro Nacional de Artes Cênicas, 
onde a rede se reúne para analisar o 
conjunto das indicações e definir co-
letivamente a programação, a partir 
dos critérios que se revigoram a cada 
encontro pelos caminhos que os pró-
prios espetáculos abrem no decorrer 
do processo. 

Ainda este ano, no mês de junho 
e agosto, a programação do Palco Gi-
ratório trará a Mostra Aldeia Sesc pa-
ra o Estado, com espetáculos artísti-
cos, oficinas e debates.

Eles não usam Tênis Naique - Cia Marginal/RJ, no Espaço Cultural Praça Sinimbu



V
oz lírica, peças musicais ra-
ras, instrumentos antigos, 
músicos mestres, arquitetura 

neoclássica e ambiente repleto de 
emoção formaram a composição 
singular do grande Concerto Musical 
no dia 2 de maio, no Teatro Deodoro, 
realizado pelo Sesc para celebrar os 
20 anos do Projeto Sonora Brasil.

Aberto ao público, a come-
moração contou com a presença do 
Diretor Regional do Sesc Alagoas, 
Willys de Albuquerque, do Diretor 
Geral do Sesc, Carlos Artexes, do 
diretor de Cultura (RJ), Marcos Rego, 
da gerente de Cultura (RJ), Márcia 
Rodrigues, da assessora de Plane-
jamento e Marketing do Sesc (AL), 
Adriana Oliveira, da gerente de Edu-
cação, Assistência e Cultura do Sesc 
(AL), Patrícia Nemézio, da gerente de 
Divisão de Saúde e Lazer do Sesc 
(AL), Cléa Costa, além de técnicos 
culturais do Sesc de todo o país, ar-
tistas e público em geral.

O Concerto foi representado 
com muita singularidade, trazendo  
para os alagoanos, na mesma data e 
cidade, o mesmo grupo Quadro Cer-
vantes que tocou no lançamento do 
projeto em 1998, em Maceió/AL. 
Com uma nova formação, a sonori-
dade da voz de Marília Vargas estar-
receu a plateia, além das inegáveis 
qualidades artísticas de Nícolas Bar-
ros, Mário Orlando e Pedro Novaes, 
encantando o público ao executarem 
peças antigas com cópias fiéis de ins-
trumentos das famílias de canto, so-
pro, percussão, cordas dedilhadas e 
cordas friccionadas. “O projeto tem 
que continuar porque seu trabalho é 
muito importante. Nós desejamos vi-
da longa ao Sonora Brasil”, falou o 
músico Nícolas.

O Diretor Regional, Willys de 
Albuquerque compartilhou sua sa-
tisfação em comemorar as duas dé-
cadas do projeto no estado de Ala-
goas. “Hoje está sendo mais uma data 

marcante para os alagoanos, e, prin-
cipalmente para o Sesc, porque esta-
mos comemorando uma sólida tra-
jetória de 20 anos do  Sonora Brasil. 
Trazer música de qualidade e apre-
senta-la para cidades que nunca re-
ceberam um concerto, comprova 
nosso compromisso social”, concluiu 
o Diretor.

Atualmente, o projeto Sonora 
Brasil é reconhecido como a maior 
iniciativa brasileira de circulação 
musical, uma ação cultural que, para 
o Diretor Geral, Artexes, fortalece a 
criação do ser como indivíduo social. 
“O Sesc hoje é uma das maiores insti-
tuições sociais do Brasil. Na sua his-
tória, colocou a arte, a cultura numa 
posição muita estratégica para a Ins-
tituição, pela importância que tem 
socialmente, porque a música é con-
siderada uma linguagem universal e 
reflete muito bem essa ideia do bem-
estar. Ela traz, não só as emoções, 
mas um significado para o ser hu-

16  MAIO 2018

www.sescalagoas.com.br

Sonora Brasil
Sesc comemora 20 anos do Sonora Brasil no Teatro Deodoro e emociona 

plateia com um Concerto memorável

Diretores, gestores do Sesc confraternizam após o concerto comemorativo com os músicos do Grupo Quadro Cervantes
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mano, conta a história das civiliza-
ções, a música é atemporal. Ela se 
coloca numa posição muito impor-
tante para com a proposta do Sesc ao 
promover a democratização da arte. 
A Instituição tem essa característica 
de preservar, respeitar a diversidade, 
sem preconceitos. Reconhecer as 
tradições, apontar para o futuro é 
fundamental, e a música é capaz de 
fazer isto. O Sesc, na sua finalidade 
maior que é promover aos trabalha-
dores o bem-estar, uma vida cada 
vez melhor, entende que a arte é uma 
parte essencial para o desenvolvi-
mento de uma sociedade. Estamos 
muito felizes com esse momento, e 
pretendemos comemorar 40 anos de 
Sonora Brasil”, reafirmou Artexes. 

Com duas décadas, o Sonora já 
promoveu a circulação de 85 grupos, 
481 músicos em mais de 150 cidades 
por todo país, tendo mais de 600 mil 
expectadores presenciando concer-
tos temáticos históricos da música 
no Brasil. Números estes que, para o 
analista de cultura do Sesc (RJ), Gil-
berto Figueiredo, não demostram a 
verdadeira precursão do Projeto. “É 
uma emoção muito grande fazer par-
te desse projeto, por conta da impor-
tância que tem para o país. É uma 
ação grandiosa, mas grandiosa no 
seu alcance, não porque trabalhe 
com grandes plateias, como aconte-

ce com o mercado da música. O So-
nora Brasil é grandioso porque se es-
palha pelo país, atende uma parcela 
da população que tem muito pouco 
acesso à cultura, que não é atendida, 
de um modo geral, pelas políticas pú-
blicas da área de cultura. O Sesc aca-
ba cumprindo muito bem esse papel 
de poder promover essa descentra-
lização”, pontuou o analista em cul-
tura. 

No final do Concerto, o Teatro 
foi dominado por palmas da plateia, 
comprovando o sucesso da ação, e 
logo foi convidada para desfrutar do 
coquetel, oferecido pelo Sesc.

RODA DE CONVERSA
Além do Concerto, a programa-

ção dos 20 anos do projeto Sonora 
Brasil promoveu no dia 03/05, no 
Complexo Cultural Teatro Deodoro, 
uma Roda de Conversa. A ação trou-
xe a música e a trajetória dos pro-
jetos como pauta, recebendo alguns 
artistas de edições anteriores e con-
vidados para uma  conversa com o 
público, entre eles: Wagner Campos 
(idealizador do Sonora Brasil pelo 
Departamento Nacional e músico), 
Richard Serraria (músico e pesquisa-
dor/RS), Seu Nelson da Rabeca (pa-
trimônio vivo da cultura de Alagoas), 
Mário Orlando (músico, cantor e 
pesquisador/RJ), Letícia Bertelli 

(cantora, musicóloga e pesquisado-
ra/RJ), Regineide Rosa (Grupo Des-
taladeiras de Fumo de Arapiraca/AL) 
e José Amaro ( ex-professor da Uni-
versidade Federal de Pernambuco). A 
mediação foi comandada pelo ana-
lista de cultura do Sesc (RJ), Gilberto 
Figueiredo.

A conversa iniciou trazendo as 
experiências dos participantes com 
a música, onde destacaram a forte 
identificação com a arte e as dificul-
dades na propagação e aceitação das 
diversas expressões culturais apre-
sentadas. Além disso, pontuaram a 
contribuição do Sesc para a demo-
cratização e descentralização da 
música.

Segundo o analista em música 
do Sesc (AL), Clilton Feitosa, existem 
poucos projetos com este formato 
no Brasil. “Consequentemente, este 
diálogo, propicia uma experiência 
ímpar, com o contato mais estreito 
entre os técnicos do Sesc de todo 
Brasil e músicos participantes, favo-
recendo compreender as peculiari-
dades de cada região, como a quali-
dade e a diversidade da música bra-
sileira”, ressaltou.

O momento foi vivenciado por 
professores universitários, músicos 
profissionais e jovens em início de 
carreira, oportunizando a troca de 
saberes e experiências vividas.

Público encantado com a sinfonia e arranjos clássicos, conduzidos pelo grupo com brilhantismo e qualidade musical
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Parceria
Senac e Ministério Público unem forças para fortalecer a educação e o exercício 

da cidadania, em Alagoas

E
stamos muito felizes em con-
tribuir com a formação dos jo-
vens alagoanos. Essa é uma 

parceria entre a educação e o futuro 
da juventude”, comemora Telma Ri-
beiro, Diretora Regional do Senac Ala-
goas, ao destacar o convênio firmado 
em abril entre a escola de Educação 
Profissional e o Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPE/AL), por 
meio da 19ª Promotoria de Justiça da 
Capital, com o objetivo de oferecer 
bolsas de estudo em cursos de For-
mação Inicial e Continuada a alunos 
da rede pública de ensino de Maceió, 
participantes do projeto “Fale, Educa-
ção!”, que tem como objetivo capaci-
tar professores e estudantes sobre os 
direitos da população em campos te-
máticos. “A experiência em países que 
foram devastados e conseguiram se 
reerguer mostra que o caminho é a 
educação. É nisso que acreditamos. 
Esse convênio reforça o nosso com-
promisso com a educação profissio-
nal dos alagoanos”, salienta o presi-
dente do Sistema Fecomércio/Sesc/ 
Senac, Wilton Malta.

O projeto do MPE/AL conta com 
a participação de 13 promotores de 
Justiça que, ao longo de todo o ano, 

capacitam os estudantes por meio da 
realização de palestras sobre os direi-
tos da população em campos temá-
ticos como saúde, democracia, probi-
dade administrativa, meio ambiente, 
educação, alimentação, integridade 
física e emocional, convivência pací-
fica, liberdade de expressão, trabalho 
e princípios ético/constitucionais. As 
vagas nos cursos do Senac são distri-
buídas entre os alunos que apresen-
tam as melhores notas nas atividades 
de redação do “Fale, Educação”, que 
trazem como temas os conteúdos das 
palestras. A avaliação dos trabalhos é 
realizada por uma equipe da Facul-
dade de Letras da Ufal.

Um dos principais objetivos do 
“Fale, Educação” é mostrar a impor-
tância do uso de um sistema mais par-
ticipativo de transmissão de conheci-
mento e desenvolvimento de habilida-
des na escola, como caminho para a 
superação das falhas existentes no 
método de ensino tradicional das es-
colas da rede pública. “A educação 
conseguiu unir poderes pela transfor-
mação e isso é gratificante”, evidencia a 
promotora de Justiça, Cecília Carnaú-
ba, coordenadora do programa, ao 
agradecer a oferta de 86 bolsas em 

cursos de Educação Profissional en-
tregues, em dezembro de 2017, aos alu-
nos da rede pública de Maceió, duran-
te solenidade realizada no auditório do 
Ministério Público de Alagoas. “Nós 
torcemos para que a educação permita 
um Brasil melhor neste século”, ressal-
ta o procurador-geral de Justiça, Alfre-
do Gaspar de Mendonça Neto.

FALE, EDUCAÇÃO!
O projeto “Fale, Educação!” ob-

jetiva aumentar a visibilidade da edu-
cação para os poderes e instituições 
públicas e facilitar o exercício da ci-
dadania, por parte da comunidade 
escolar, como forma de estímulo à 
busca de caminhos eficientes, pací-
ficos e humanitários de realização 
dos interesses e necessidades da co-
munidade. A iniciativa também pre-
tende mostrar a importância do uso 
de um novo sistema de ensino, onde 
o aluno tenha uma participação mais 
efetiva, como caminho para a supe-
ração das falhas existentes no méto-
do de ensino tradicional das escolas 
da rede pública. O projeto tem por 
base os princípios de solidariedade e 
sustentabilidade tanto ambiental 
quanto de convívio humano.

Senac concedeu bolsas em cursos de Educação Profissional para alunos da rede pública, durante solenidade no MP

“
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Atendimento 100%
Senac reúne equipe para treinamento focado na excelência do atendimento ao 

cliente. Evento fez uma alusão à Copa do Mundo

O
time de colaboradores do Se-
nac Alagoas que trabalha com 
atendimento ao público esteve 

concentrado, no dia 4 de maio, no Hotel 
Jatiúca, em treinamento focado na bus-
ca da assertividade para um melhor a-
tendimento ao cliente. Essa foi a terceira 
edição do “Atendimento 100% Senac”, 
evento promovido pela Gerência de 
Marketing e Comunicação da institui-
ção, em parceria com a Coordenação de 
Recursos Humanos que, neste ano, fez 
uma alusão à Copa do Mundo, resga-
tando a derrota de 7 a 1 do Brasil para a 
Alemanha, sinalizando os 7 principais 
erros da equipe da linha de frente da 
instituição, com a distribuição de car-
tões amarelos e vermelhos, e o diferen-
cial da equipe, ressaltando a responsa-
bilidade, o compromisso e o talento do 
time que, segundo Telma Ribeiro, Dire-
tora Regional do Senac Alagoas, já é 
campeão.

“Precisamos continuar trabalhan-
do com respeito, educação, gentileza e 
compromisso e, acima de tudo, com 
amor à nossa missão, que é educar para 
o trabalho e, assim, transformar vidas. 
Que seja mais um ano de vitórias”, des-
tacou a Diretora. “No momento da eco-
nomia pelo qual estamos passando pre-
cisamos investir em um atendimento di-
ferenciado, o que vocês já fazem muito 

bem. Vamos trabalhar para sermos refe-
rência em nossa região”, complementou 
Wilton Malta, Presidente do Sistema Fe-
comércio/Sesc/Senac, Wilton Malta.

“A arte de Negociar e Sucesso 
em Vendas” foi o tema apresentado 
pelo consultor Alexsandro dos Santos. 
Engenheiro Civil com MBA em Mar-
keting e Gestão Empresarial, o pales-
trante apresentou ao público as fer-
ramentas de negociação para a vida 
pessoal e profissional. “Minha missão 
é fazer com que as pessoas e as em-
presas façam melhor o que já fazem”, 
explicou ele, ao destacar que “nego-
ciar é ajudar as pessoas a tomarem as 
melhores decisões para as duas par-
tes. O bom negociador quer saber o 
que o cliente precisa, indo além do 
produto ou serviço”, complementou.

No segundo tempo do “jogo”, os 
participantes foram divididos em equi-
pes e desafiados a criar o nome, a ban-
deira e o hino do próprio time, indicando 
uma estratégia de ataque para alcançar 
melhores resultados. A criatividade es-
teve em campo o tempo todo e, das cin-
co equipes, todas foram campeãs. “De-
cidimos entregar medalhas a todos os 
participantes a fim de destacar que, 
assim como no esporte coletivo, preci-
samos unir forças e trabalharmos juntos 
por um único objetivo: a transformação 

de vidas por meio da educação profis-
sional”, salientou Roberta Albuquerque, 
gerente de Marketing e Comunicação 
do Senac Alagoas.

O treinamento foi finalizado com 
uma palestra motivacional ministrada 
pela psicóloga Carla Karina Albuquer-
que, que levantou reflexões sobre a im-
portância de estar motivado para me-
lhor atender ao cliente. “Quem vocês le-
variam para ver vocês em campo? Vocês 
são vitrines vivas, conectam pessoas, 
passam emoção e fazem o coração bater 
mais forte. Parabéns por levar esse time 
a vitórias diárias por meio do sucesso 
profissional dos alunos Senac”, finalizou 
a palestrante.

SOLUÇÕES
A projeto “Atendimento 100%” 

também pode ser realizado em outras 
instituições por meio do programa In 
Company do Senac, que oferece cursos 
de capacitação e aperfeiçoamento, trei-
namentos, palestras, oficinas e consul-
torias formatados conforme a realidade 
da empresa contratante, podendo ser 
realizados nas dependências do Senac 
ou na instituição solicitante. Para mais 
informações, agende uma visita da Co-
ordenação Comercial pelo telefone (82) 
2122.7905 ou pelo endereço eletrônico 
comercial@al.senac.br.

Time Senac busca mais um ano de vitórias no atendimento àqueles que almejam sucesso na vida profissional



E
la tem 32 anos, é natural de 
Batalha – município do sertão 
alagoano, e apaixonada por 

Moda. Ex-aluna dos cursos de Cos-
tureiro, Modelista e Consultoria de 
Imagem do Senac Alagoas, Júlia Fer-
reira foi a escolhida para representar 
o Regional no Dragão Fashion Brasil 
2018, um dos maiores eventos de 
moda autoral do país que, nesta edi-
ção, reuniu no espaço Novo Design 
Senac nove marcas criativas do Nor-
deste, selecionadas pela instituição, 
que apresentaram trabalhos autorais 
em artigos de vestuário, acessórios e 
artesanato diversos dos estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pa-
raíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. 

O espaço é uma aposta da ins-
tituição em novos criadores, por 
meio do Plano Diretor de Moda, do 
Núcleo de Desenvolvimento Corpo-
rativo do Nordeste, e tem como obje-
tivo fortalecer o posicionamento da 
instituição como referência em Edu-
cação Profissional – também no seg-
mento de Moda – e apoio ao mercado 
de trabalho. “Precisamos voltar nos-
so olhar para o mercado, estar atento 
às tendências. Esse é o desafio”, des-
taca Eduardo Motta, consultor de 
Moda e Beleza do Senac e um dos co-
ordenadores do Plano Diretor de 
Moda. 

O Dragão Fashion Brasil 2018 foi 
realizado no período de 9 a 12 de 
maio, em Fortaleza (CE), onde o pú-
blico pode conferir a “Flor de Caroá”, 
marca criada por Júlia que traduz, 
em seus acessórios e adornos, a cul-
tura nordestina e de Alagoas por 
meio de peças com um DNA regional 
cheio de cor, alegria e originalidade. 
“Escolhemos a Júlia para representar 
Alagoas devido ao regionalismo forte 
das peças e a qualidade do trabalho, o 
que imprime a excelência dos cursos 
oferecidos pelo nosso Regional”, ex-
plica Rafaela Acioli, pedagoga do 
Senac Alagoas que acompanhou Júlia 
durante o evento. “Durante a expo-
sição e apresentação das peças, ela 
ressaltou a importância das compe-
tências que desenvolveu em sala de 
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Talento Senac
Júlia Ferreira, ex-aluna do Senac, apresentou a cultura alagoana por meio de seus 

acessórios durante o DFB, um dos maiores eventos de moda autoral do Brasil

Marca “Flor de Caroá” apresenta peças cheias de cor e originalidade
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aula, evidenciando a importância da 
instituição para o alcance do sucesso 
profissional”, reforça a pedagoga, ao 
salientar que o trabalho de Júlia foi 
muito elogiado entre os participan-
tes, inclusive pela Consultora de Mo-
da Phaedra Brasil que fez questão de 
comprar uma das peças e usá-la du-
rante um dia do evento.

Agradecida pela oportunidade 
de expor seu trabalho, Júlia conta 
que a paixão pela Moda começou 
muito cedo quando, ainda criança, ia 
à costureira semanalmente em busca 
de peças novas. “Quando fiz 15 anos, 
meu pai me presenteou com a assi-
natura de uma revista especializada 
em Moda. Desde lá, passei a estudar 
moda conceitual e acompanhar o 
trabalho de grandes estilistas”, re-
lembra, ao destacar que, há dois 
anos, por meio dos cursos do Senac, 
o sonho tornou-se uma realidade. 
“Sempre gostei muito de criar e, na 

minha cabeça, eu seria estilista. Mas, 
por meio dos cursos, descobri o ta-
lento para a criação de acessórios e já 
começo a me organizar para voltar 
ao Senac a fim de fazer os cursos de 
Desenhista de Moda e de Fotografia 
e, então, abrir o meu ateliê”, antecipa 
ela que voltou do evento com muitas 
encomendas e cheia de ideias para a 
próxima coleção, inspirada na Miss 
Paripueira. 

Questionada sobre o significa-
do do nome da marca, ela explica: 
“Flor de Caroá é um tipo de bromélia 
encontrada na caatinga. Das fibras 
dessa flor, são feitos vários tipos de 
artesanato. Acredito muito na força 
desse nome”. Força que ela faz ques-
tão de unir à credibilidade da marca 
Senac. “Para mim, o Senac sempre foi 
sinônimo de credibilidade. Repre-
sentar a instituição e o meu Estado 
no Dragão Fashion Brasil foi uma 
grande responsabilidade. E, como 

forma de agradecimento, pretendo 
me dedicar ao máximo para apre-
sentar a Flor de Caroá ao mundo. 
Porque o Senac estará sempre es-
tam-pado na minha marca”, emocio-
na-se.     

CURSOS
Assim como Júlia Ferreira e sua 

Flor de Caroá, os interessados em 
construir carreira no promissor 
mercado de Moda encontra, no 
Senac, uma série de opções em cur-
sos. Além das turmas de Costureiro, 
Modelista e Consultoria de Imagem, 
cursos escolhidos por Júlia como ba-
se para criação da própria marca, a 
instituição oferece, ao longo do ano, 
os cursos de Desenhista de Moda, 
Modelagem Moda Praia e Fitness, 
Acabamento em Costura, Costura 
em Malharia, e Planejamento e De-
senvolvimento de Coleções. Mais in-
formações: (82) 2122.7858.

Durante o evento, a Consultora de Moda Phaedra Brasil conheceu o trabalho de Júlia e ficou encantada com as peças
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Falar em atendimento ao cliente é tratar de for-

ma direta do crescimento de uma empresa, é conhe-

cer bem o serviço ou produto a ser vendido e ter uma 

equipe que vá além de ser educada. Dentro dessa es-

fera do atendimento, existem vários fatores que con-

tribuem para um bom atendimento como entender 

seu cliente, se interessar por suas necessidades, se 

colocar no lugar do cliente, ajudará a resolver a situa-

ção com mais agilidade.

Outro fator é sentir prazer no servir, o atendi-

mento por si já traz consigo a temática do servir.  Por 

isso é importante ter em sua equipe pessoas que sin-

tam prazer em servir e se sintam motivadas por de-

safios. Estas pessoas devem formar uma equipe de 

atendimento que transforme os possíveis problemas 

e dúvidas dos clientes em resultados satisfatórios, 

que gerem fidelização com o negócio desenvolvido.

No setor de atendimento é preciso considerar 

também outros dois aspectos: a empatia e a simpatia, 

estes viabilizarão um atendimento de qualidade ao 

cliente. Se faz necessário que a equipe esteja de pos-

se clara destes dois conceitos e utilizá-los de forma 

segura a ponto de gerar o acolhimento necessário ao 

cliente para finalização de um bom serviço. Um con-

ceito que nunca deverá ser utilizado por um profis-

sional da área de atendimento é a antipatia, pois este 

repelirá o cliente de sua empresa, gerando assim 

prejuízos ao negócio, os quais poderão tomar maio-

res proporções a depender da situação.

É preciso falar a língua do bom atendimento e 

como profissional da área tratar o cliente de forma 

clara, simples e sóbria, evitar o engessamento de res-

postas prontas, ou ainda uma forma mecânica de 

atender; nem sempre temos a resposta, mas inventar 

uma solução não será o caminho. Se preciso, pedir 

um tempo e depois retornar com uma resposta cor-

reta. O atendimento de uma empresa é o que gera 

seu reflexo, caso não exista segurança nas informa-

ções passadas, a imagem de sua equipe termina sen-

do prejudicada, por conseguinte seus resultados.

Pensando no serviço de atendimento ao cliente 

do Sesc Regional Alagoas, tendo como cliente prio-

ritário o trabalhador do comércio de bens, serviços e 

turismo e seus dependentes, o Sesc atua com três 

Setores de Atendimento – SAT, localizados nas Uni-

dades Sesc Poço, Sesc Centro e Sesc Arapiraca, onde, 

de forma descentralizada, oferece serviços nas áreas 

de saúde, educação, lazer, cultura e turismo, toman-

do como base os valores da ética, transparência, 

comprometimento, respeito as pessoas e respeito ao 

meio ambiente.

Podemos arrematar dizendo que um bom aten-

dimento pode ocasionar efeito a curto prazo e pode 

impactar, inclusive, no aumento de receitas do seu 

negócio, lembrando que a satisfação da clientela é 

uma das melhores publicidades que sua empresa po-

de ter.

Artigo

A importância do bom atendimento

ao cliente

Um conceito que nunca deverá ser utilizado por um pro-

fissional da área de atendimento é a antipatia, pois este 

repelirá o cliente de sua empresa, gerando assim prejuí-

zos ao negócio.

“

Chefe do Setor de Atendimento no Sesc Alagoas

Graduado em Administração 

Pós-Graduado em Gestão de Logística

Daniel da Silva Ferreira
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