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busca por novos mercados é sem-

A pre desafiadora. Quando esse mer-

cado está a quilômetros de distân-

cia, esse desafio ganha uma dimensão 

maior. Porém, o que seria da atividade em-

presarial se a ideia de expandir, de buscar 

algo inovador não houvesse surgido em 

nossos antepassados? Certamente o mun-

do seria composto por ilhas isoladas. 

Hoje, encontrar novos nichos e pro-

dutos faz parte da atividade empresarial. 

Não importa se o fornecedor está na mesma 

cidade, estado, país... o que importa, de fato, 

é saber negociar. Há muito as barreiras fí-

sicas foram quebradas. Mas no mundo dos 

negócios, outra barreira precisa ser derru-

bada: a do desconhecimento. 

Interagir com o mercado externo exi-

ge muito mais do que pesquisas em sites, 

envio de e-mails e cotações; exige conhe-

cimento do mercado, fornecedores e trâ-

mites alfandegários, entre outros. Quem 

tem conhecimento, evita potenciais sur-

presas, fazendo a relação custo x benefício 

ser bem atrativa. 

E como orientam os especialistas, esse 

conhecimento implica alguns passos, como 

a identificação e desenvolvimento de pro-

dutos no exterior a partir da demanda da 

empresa e da busca por fornecedores, além 

da análise da viabilidade da operação de 

importação. Ciente destes desafios e com 

foco numa maior participação do comércio 

na balança comercial de Alagoas, nós es-

tamos incentivando empresários a inicia-

rem a internacionalização de seus negó-

cios. 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Novos tempos e novos mercados

Para auxiliar numa melhor compreen-

são e consequente sucesso, lançamos o 

projeto 'Sua empresa mundo afora – fazen-

do bons negócios', que ofertará uma con-

sultoria especializada. É a oportunidade de 

aproximar o empresário de um mercado 

que, num mundo globalizado, esta cada vez 

mais em expansão. Novos tempos, novos 

mercados!



Presidente

Wilton Malta de Almeida

1º Vice-presidente

José Gilton Pereira Lima

Delegados representantes junto à Confederação Nacional do Comércio

Wilton Malta de Almeida (Titular)

José Gilton Pereira Lima (Suplente)

Diretor Regional do Sesc Alagoas

Willys José Carlos de Albuquerque

Diretora Regional do Senac Alagoas

Telma Maria Ribeiro Guimarães

Conselho de representantes

Wilton Malta de Almeida

José Gilton Pereira Lima

Valdomiro Feitosa Batista

Arthur Georges Guillou

Ana Luíza Araújo Freire Soares

Adeildo Sotero da Silva

Nilo Ítalo Zampieri Júnior

José Antonio Vieira

Sindicatos Filiados

Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos

Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado de Alagoas

Sindicato do Comércio Varejista de Penedo

Sindicato do Comércio Varejista de União dos Palmares

Sindicato do Comércio Varejista de Arapiraca

Sindicato do Comércio Varejista de Palmeira dos Índios

Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Alagoas

Sindicato da Habitação de Alagoas

4  JULHO 2018



Ano XIX | Nº 175 | Julho de 2018

Redação Fecomércio

Fabiana Barros | MTE 712-AL

Sandra Peixoto | MTE 695-AL

Lucas Litrento (estagiário)

Redação Sesc

Jeanne Feijão | MTE 1.813-AL

Patrícia Castro | MTE 864-AL

Brenda Ruane (estagiária)

Redação Senac

Cristiane Calaça | MTE 1.086-AL

Lyara Munt | MTE 1.735-AL

Projeto Gráfico e Diagramação

Clauderlan Vilela | MTE 1.574-AL

Impressão

Grafmarques

Tiragem

1 mil exemplares

Endereço

Rua Professor Guedes de Miranda, 188

Farol, Maceió, Alagoas

CEP  57055-220

Contato

(82) 3026-7200

comunicacao@fecomercio-al.com.br

Capa
Sua empresa mundo afora 10

Seções

Editorial // Novos tempos e novos mercados 3

Entrevista // Internacionalização 6

Coluna // Comércio em Dia 10

Sindicatos // Fique por Dentro 11

Artigo // O momento da ciência e tecnologia em 

Alagoas 22

Fecomércio

Convênio 8

Sustentabilidade 9

Mercado externo 10

Sesc

Cartão Sesc 14

Combate à violência 15

Forró e tradição 16

Senac

Aprendizagem 18

Parceria 19

Investimento 20

Senac no interior 21

FOLHA FECOMÉRCIO  5

FECOMÉRCIO
FOLHA

FAZENDO BONS NEGÓCIOS



6  JULHO 2018

Entrevista

A
brir novos caminhos para um 
setor que ainda é voltado para 
o mercado interno e que bus-

car receita vendendo para o exterior. 
A exportação pode tornar os segmen-
tos do comércio competitivos, bene-
ficiando-os com receitas e contribu-
indo para a manutenção e, até, com a 
criação de novos postos de trabalho. 

Atualmente, o cenário da balan-
ça comercial alagoana é composto 
por 80% de açúcar e derivados. Os 
outros 20% são de diversos produtos 
industrializados como a cadeia do 
plástico, móveis, sorvetes e polpas, 
coco e cimento, demonstrando que 
há espaço para diversificar esse ce-
nário e fazer com que o setor do co-
mércio comece a marcar presença 
nesta balança. 

Pensando nisso, a Fecomércio 
vem desenvolvendo projetos com fo-
co na internacionalização. Nesta en-
trevista, a assessora técnica da Fede-
ração, Izabel Vasconcelos, explica co-
mo esse trabalho está sendo realiza-
do.

Folha Fecomércio - Desde o ano pas-
sado, a Fecomércio iniciou um traba-
lho com ênfase na internacionali-
zação. Como se deu a escolha desse 
viés para pautar ações da entidade?

Izabel Vasconcelos - Era uma de-
manda já identificada junto aos em-
presários do Comércio e, ainda em 
2016, conhecemos a experiência da 
Fecomércio Paraná, que já executa 
ações semelhantes. Daí apresentamos 
ao presidente Wilton Malta, que apro-
vou a ideia.

Folha Fecomércio - Há espaço para 
que o comércio comece a marcar pre-
sença neste cenário?

Izabel Vasconcelos - Certamente 
sim. Alagoas já é um estado importa-
dor de produtos e insumos de outras 
unidades federativas, pois quase tudo 
que se consome aqui vem de São Pau-
lo, Paraná, Pernambuco. Somado a is-
so, para se manter competitiva no 
mercado, a empresa procura manei-

ras de ganhar visibilidade e ampliar 
sua carteira de clientes. Uma estra-
tégia que vem ganhando força para se 
diferenciar é justamente a impor-
tação. As vantagens da importação 
são inúmeras e, dependendo do ne-
gócio, esse processo pode ser a peça-
chave para o sucesso.

Folha Fecomércio - Recentemente, a 
Fecomércio proporcionou a vinda da 
Cônsul-Geral da China em Recife, Li 
Feiyue, que na ocasião ressaltou, aos 
empresários presentes, o crescente 
comércio bilateral entre China e Brasil 
e o espírito empreendedor do Nor-
deste. Qual foi o objetivo da entidade 
ao promover este encontro?

Izabel Vasconcelos - Apresentar as 
oportunidades daquele mercado e 
aproximar as relações comerciais.

Folha Fecomércio - Além desse en-
contro, foi idealizado também o En-
contro Empresarial de Negócios In-
ternacionais, apresentando aos nos-
sos empresários o panorama econô-
mico de Taiwan e o potencial de negó-
cios internacionais. Qual a impor-
tância de realizar eventos desse tipo?

Izabel Vasconcelos - A Fecomércio 
tem trabalhado no sentido de melho-
rar o ambiente empresarial alagoano. 
Sabemos da força que os setores de 
Comércio e Serviços representam pa-
ra economia local. As dificuldades em 
manter uma empresa funcionando 
nos dias atuais são grandes, e por isso 
acessar novos mercados nos parece 
uma alternativa interessante. Mesmo 
em tempos de crise, o mercado bra-
sileiro de importações e exportações 
continua em alta e destacamos que 

Internacionalização
Izabel Vasconcelos fala das ações da Fecomércio com foco no mercado exterior. 

Entidade busca estimular a participação do setor na balança comercial

“Acessar novos mercados nos parece uma alternativa interessante”, avalia



Entrevista

pequenas e médias empresas estão 
apostando nas transações comerciais 
com outros países. No entanto, como 
sabemos que para ingressar nesse 
universo de internacionalização co-
mercial é necessário preparação e co-
nhecimento, temos trabalhado nessa 
direção de capacitar e preparar o em-
presário alagoano para acessar esse 
mercado internacional.

Folha Fecomércio - O estímulo à in-
ternacionalização é uma das estraté-
gias para ampliar a competitividade 
do empresário alagoano?

Izabel Vasconcelos - Muitos países 
são referências e especialistas em 
certos produtos ou nichos. Tendo a 
possibilidade de importar essas mer-
cadorias, o empresário pode se des-
tacar oferecendo produtos diferen-
ciados e únicos para o mercado ala-
goano. Por meio do processo de im-
portação, a empresa consegue com-
plementar o seu mix de produtos e 
disponibilizar um portfólio mais atra-
ente para os clientes. Além disso, é 
possível entregar produtos diferen-
ciados e lançamentos sem ter que in-
vestir em laboratórios, pesquisas, de-
senvolvimento e produção, necessa-
riamente. Por falar em preço, deve-
mos lembrar sempre que estamos no 
Brasil, onde o processo de fabricação 
é onerado pelo pagamento de altos 
impostos e taxas. Em alguns casos, a 
diferença de preço entre produtos 
importados e nacionais pode chegar a 
300%. Ainda que para importar seja 
necessário observar procedimentos e 
o pagamento de taxas e impostos, o 
lucro ainda consegue ser satisfatório.

Folha Fecomércio - Nesse contexto, 
é necessário que o empresário saiba 
como ingressar no mercado interna-
cional. É por isso que a Fecomércio 
lançará um projeto de atendimento à 
empresa, através da oferta de consul-

toria especializada? Qual o diferen-
cial?

Izabel Vasconcelos - A empresa 
atendida estará preparada para in-
gressar nesse mercado internacional 
e será assistida pela Fecomércio du-
rante cinco meses. Ela contará com 
profissionais capacitados, que lhe da-
rão todas as instruções para entrar 
nos melhores mercados e conseguir, 
de fato, usufruir das vantagens da 
importação.

Folha Fecomércio - Como funciona-
rá a consultoria? Quais aspectos serão 
abordados?

Izabel Vasconcelos - A consultoria 
terá duração de cinco meses com ori-
entação por consultor especialista em 
comércio exterior. O atendimento 
poderá ser realizado na própria em-
presa. Para isso a metodologia envol-
verá a orientação sobre o processo de 
importação; a identificação do pro-
duto que a empresa deseja importar; a 
análise de viabilidade da operação; a 
habilitação nos órgãos licenciadores; 
a simulação de custos e planejamento 
tributário; a classificação fiscal das 
mercadorias; entre outros. Temos 
programada, ainda para outubro des-
se ano, uma Missão Internacional à 
China, ampliando mais ainda as opor-
tunidades de compras para essas em-
presas atendidas.

Folha Fecomércio - Os interessados 
em participar devem buscar informa-
ções onde?

Izabel Vasconcelos - No último dia 12 
de julho lançamos o projeto “Sua em-
presa mundo afora - fazendo bons ne-
gócios”, onde apresentamos o forma-
to da consultoria e ainda temos dis-
ponibilidade de vagas para as empre-
sas interessadas, que deverão nos 
procurar a Fecomércio, na rua Profes-
sor Guedes de Miranda, 188, Farol, ou 
por meio do número 3026- 7223.

Folha Fecomércio - Qual seria sua 
mensagem para quem deseja expan-
dir seus negócios?

Izabel Vasconcelos - Tendo a cons-
ciência sobre as vantagens da impor-
tação e a realidade da sua empresa, o 
passo seguinte é planejar, pesquisar e 
colocar o plano em ação. Para as em-
presas que vão importar, destacamos 
dois diferenciais: preço e qualidade; 
daí será impossível não se destacar 
dos concorrentes.

Assessora técnica da Fecomércio AL

Izabel Vasconcelos
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D
esde 2014 o eSocial vinha pas-
sando por uma série de pror-
rogações em decorrência das 

dificuldades das empresas em se ade-
quarem às exigências. Agora não há 
mais prorrogação; não dá mais tempo. 
Quem não se adequou vai ter que cor-
rer atrás”, observou o advogado tri-
butarista Daniel Berselli na abertura da 
palestra “eSocial: chegou a hora! Pre-
pare sua empresa!”, promovida pela Fe-
comércio AL, no dia 4, em parceria com 
o Sebrae e apoio do Senac.

A implantação do sistema foi de-
finida em cinco fases. A estimativa da 
Receita Federal é que o eSocial reúna in-
formações de cerca de 47 milhões de 
empregados, entre iniciativa pública e 
privada. Empresas com faturamento 
anual maior do que 78 milhões já ini-
ciaram o ingresso na plataforma desde 
janeiro deste ano, mas para as demais 
empresas, incluindo a micro e os mi-
croempreendedores (que possuam em-
pregados), os primeiros passos come-
çarão a partir do próximo dia 16 até o dia 
31 de agosto, quando devem ser efetua-
dos os cadastros destas empresas e ta-
belas.

Segundo Berselli, existe um ambi-
ente de adequação teste, possibilitando 
que o usuário entre nessa modalidade e 

faça a geração das informações da for-
ma que mais atender às necessidades da 
empresa. Ele reforça que ao contrário 
do que se costumava fazer, quando se 
baixavam formulários pré-formatados, 
todo o ambiente é online. “No site do 
eSocial não há uma obrigação acessória 
que você puxe para download. O que se 
tem é um ambiente online no site da 
própria receita federal, onde se preen-
chem as informações”, disse, acrescen-
tando que o cadastramento das infor-
mações não é difícil, mas requer o co-
nhecimento da legislação.

O tributarista apontou como a-
ções recomendadas a conscientização 
da empresa a partir dos gestores; a ca-
pacitação dos profissionais sobre a fer-
ramenta, principalmente sobre a legis-
lação envolvida; a revisão/criação dos 
procedimentos e prazo com foco na in-
tegração das informações e dos setores; 
e a revisão, atualização e qualificação 
dos dados cadastrais e contratuais dos 
trabalhadores. Além disso, lembrou que 
a sistemática irá simplificar as obriga-
ções assessórias como GFIP, Caged, 
RAIS, CAT, DIRF, DCTF, MANAD, GDF e 
GPS. “O GPS vai virar DARF a partir do 
momento em que as informações forem 
passadas via DCTF web”, afirmou.

A importância de uma leitura 

atenta do Manual de Layout do eSocial 
foi ressaltada pelo palestrante, princi-
palmente nessa fase inicial. Na estrutu-
ração da plataforma, existem os eventos 
iniciais e tabelas (como dados do contri-
buinte, estabelecimentos físicos, lota-
ções tributárias e ambientes de trabalho 
do contribuinte, entre outros); eventos 
não periódicos (inclui os eventos nor-
mais e de SST); e os eventos periódicos 
(compromissos mensais).

Como uma sequência lógica na 
geração dos dados, a orientação é de 
enviar as informações de remuneração 
dos trabalhadores, as rubricas da folha 
devem constar da Tabela de Rubricas; e 
ao transmitir um arquivo com informa-
ções de alteração de dados cadastrais 
de um determinado empregado, este 
deve constar do RET como empregado 
ativo.

Essa foi a sétima palestra promo-
vida pelo Programa Sua Empresa Legal 
no Sped Fiscal. A próxima acontecerá no 
dia 7 de agosto com o tema 'Planeja-
mento e eficiência tributária nas em-
presas', às 19h, no auditório do Senac 
Poço. Participaram do evento o vice-
presidente da Fecomércio e presidente 
do Sirecom, Arthur Guillou; contadores, 
contabilistas, profissionais de recursos 
humanos e estudantes de áreas afins.

8  JULHO 2018

Convênio

www.fecomercio-al.com.br

Sistemática do eSocial é debatida em palestra promovida pela Fecomércio. 

Iniciativa faz parte do Programa Sua Empresa Legal no Sped Fiscal

Particularidades como prazos e tabelas foram apresentadas no encontro

“
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E
m julho, Maceió bateu a meta 
de 21 pontos de coleta de lo-
gística reversa de lâmpadas 

fluorescentes. A iniciativa da Feco-
mércio AL, em parceria com a Reci-
clus, transformou Alagoas no primei-
ro estado nordestino a implementar 
essa política de meio ambiente. O tra-
balho vem sendo realizado desde se-
tembro do ano passado.

Os 21 pontos estão espalhados 
por estabecimentos da cidade, como a 
Tupan, Unicompra, Lojas Incomel, Ca-
rajás, Multicoisas, Extra, Leroy Merlin, 
entre outros. E os planos são que se 
instalem mais pontos em Arapiraca, 
ainda neste ano. É o que revela o ge-
rente administrativo da Fecomércio 
AL, Vagner Cavalcanti. “Agora a meta é 
ampliar esses postos, levar até Arapi-
raca, que é o nosso próximo desafio. 
Aqui em Maceió o projeto foi bem re-
cebido e esperamos o mesmo no in-
terior”, revelou.  

A logística reversa de lâmpadas já 
foi adotada em países da Europa. No 
Brasil, após acordo setorial firmado no 
ano passado, o projeto começou a ser 
levado para os estados. A gerente de 
resíduos sólidos da Semarh, Eliane 
Melo ressaltou a importância da par-
ceria da Fecomércio com a Reciclus. 
“Esse feito não teria avançado se não 
houvesse a participação efetiva da Fe-
comércio junto aos comerciantes, ar-
ticulando os espaços nos estabeleci-
mentos comerciais”, pontuou.

Melo reforçou a importância de es-
clarecer que esse tipo de resíduos é com-
posto de materiais contaminantes. “Por 
isso a preocupação no descarte aos ór-
gãos ambientais. Antes da instalação, es-
ses resíduos eram jogados pela popu-
lação como resíduos de limpeza pública, 
causando problemas ambientais sérios. 
Podemos dizer que esse momento está 
sendo de grande avanço, mas ainda pre-
cisamos verificar a possibilidade de ex-
pandir para outras localidades do estado 
e divulgar para população os pontos de 
recebimento”, concluiu.

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, explica que esse projeto 
é importante para todos. “A logística 

reversa é um processo de responsabi-
lidade compartilhada entre governo, 
fabricantes, distribuidores, vendedo-
res e consumidores. É uma soma de 
esforços em prol do meio ambiente, 
evitando o descarte incorreto dos re-
síduos na natureza, beneficiando toda 
a cadeia”, avalia.

Também são parceiras da inicia-
tiva a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Sustentável e a Associação 
dos Supermercados de Alagoas.

A implantação dos coletores de 
lâmpadas atenderá aos anseios dos 
consumidores, que já têm essa preo-
cupação com o meio ambiente. Desde 
que foram implementados, os coleto-

res têm atendido à demanda do cliente 
final e, cada vez mais, ganham a adesão 
dos consumidores preocupados com 
um local adequado para o descarte das 
lâmpadas. 

Com 1m de largura, o coletor é fei-
to em madeira e tem capacidade para 
200 unidades de lâmpada tubular e 600 
unidades de lâmpada compacta. Quan-
do completas, as caixas são lacradas 
com código de barra rastreáveis. As 
empresas interessadas na implantação 
de um ponto pode procurar a Fecomér-
cio, que está com a minuta do contrato 
da Reciclus. É um termo de adesão pa-
drão aprovado pela CNC e pelos par-
ceiros.

Sustentabilidade
Fecomércio bate meta na implantação dos pontos da logística reversa de 

lâmpadas em Maceió. Próximo passo é estender projeto ao interior

Política sustentável das empresas contribuiu para o sucesso dos coletores

Vagner Cavalcanti: “projeto foi bem recebido e esperamos o mesmo no interior”
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A
internacionalização é uma alter-
nativa para a expansão dos ne-
gócios, mas requer conheci-

mento das empresas para que tenha, de 
fato, um bom custo-benefício. Para es-
timular esse processo, a Fecomércio AL 
lançou o projeto 'Sua empresa mundo 
afora – fazendo bons negócios', dia 12, no 
Senac Poço, em Maceió, e na Mil Graus 
Pizzaria, em Arapiraca.

Para Wilton Malta, presidente da 
entidade, a iniciativa reflete uma de-
manda do mercado. “Esse encontro 
surgiu de uma provocação do próprio 
mercado e, desde o ano passado, rea-
lizamos ações com esse foco. É impor-
tante dinamizar a economia”, disse.

A proposta é aproximar o empre-
sário do mercado internacional. De 
acordo com a assessora técnica, Izabel 
Vasconcelos, a consultoria é destinada 
ao varejo, ao atacadista e a alguns servi-
ços e teve o cronograma desenvolvido 
a partir da expertise de uma empresa 
alagoana que está há 15 anos no mer-
cado. Serão quatro meses de orienta-

ção e acompanhamento, preparando 
as empresas a ingressarem nesse mer-
cado. A assessora explica que esse es-
tímulo à internacionalização não refle-
te num enfraquecimento da industria-
lização, pois o Estado já tem uma pos-
tura de importar produtos de outras 
unidades da federação.

A consultoria será realizada por 
Luizandré Barreto, da LBSN Gestão 
Corporativa e Comex. Atuando no ra-
mo desde 2003, o especialista asse-
gurou que Alagoas é o Estado com a 
melhor condição para importação, 
tanto que atualmente, dos 180 impor-
tadores que atuam por aqui, 90% são 
empresas de fora. Mas, para que esses 
benefícios sejam realmente sentidos, 
é preciso conhecimento para fazer 
crédito e operacionalizar os impostos 
para compensar na relação custo e 
benefício.

Informações sobre a consultoria:  
(82) 3026-7200 | (82) 3026-7222 | 
assessoriatecnica@fecomercio-
al.com.br.

Mercado externo
Consultoria ofertada pela Fecomércio auxiliará as 

empresas no processo de importação

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

SEGURANÇA - O vice-presidente da 
Fecomércio, Arthur Guillou, partici-
pou no dia 6 do lançamento oficial do 
Programa Ronda no Bairro voltado às 
áreas comerciais do Centro da capital. 
O evento contou com a presença do 
governador de Alagoas, Renan Filho, e 
do superintendente do programa, co-
ronel PM Cícero Silva. Serão 60 agen-
tes de proximidade que irão atuar em 
perímetros delimitados, divididos em 
10 patrulhas, nas modalidades a pé, de 
moto, de bicicleta e de carro. A região 
do Centro concentra cerca de 600 
empresas, cinco mil empregos e onde 
aproximadamente circulam 12 mil 
pessoas por dia.

CONFIANÇA – Os reflexos da greve 
dos caminhoneiros impactaram na 
confiança dos empresários, segundo 
a pesquisa sobre o Índice de Confian-
ça do Empresário do Comércio (ICEC) 
de Maceió realizada pela Confedera-
ção Nacional do Comércio (CNC) em 
parceria com o Instituto Fecomércio 
AL. Se em maio já houve queda no in-
dicador, a expectativa de vendas para 
o Dia dos Namorados não foi sufici-
ente para elevar a disposição do em-
presariado. Assim, em junho o indi-
cador apresentou o terceiro mês de 
queda consecutiva, registrando uma 
queda real de 1,48% na confiança do 
empresário.

CONSUMO – Pesquisa realizada pela 
CNC, em parceria com o Instituto Fe-
comércio AL, para mensurar o indi-
cador de consumo das famílias na 
capital alagoana, demonstrou que os 
consumidores sentiram melhora na 
renda atual. Para o assessor econô-
mico da Fecomércio, Felippe Rocha, 
com essa sensação de renda maior 
junto à utilização maior de crédito, o 
nível de consumo ficou 28,9% supe-
rior ao mesmo período de 2017. Essa 
informação pode ser cruzada com os 
dados da Pesquisa Mensal do Comér-
cio que aponta que as vendas no va-
rejo dos últimos 12 meses, em Alagoas, 
estão 7,5% maior. 

Luizandré assegurou que Alagoas é o Estado com a melhor condição para importação



E
ntidades representativas do 
comércio e da sociedade civil 
entregaram, no dia 26 de ju-

nho, um documento ao governador 
do Estado, Renan Filho, referente à 
suspensão de algumas atividades da 
Receita Federal de Penedo. O docu-
mento foi entregue durante a soleni-
dade de inauguração do 11° Batalhão 
da Polícia Militar.

A solicitação é para que o gover-
nador interfira no processo de fecha-
mento da agência. Pertencente à 4ª 
Região da Receita Federal, que abran-
ge os Estados de Alagoas, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e Paraíba, a 
unidade de Penedo, assim como a de 

Pau dos Ferros (RN), será fechada sob 
o argumento da redução na dotação 
orçamentária.

A presidente do Sindilojas Pene-
do, Ana Luiza Soares, destacou alguns 
pontos negativos que viriam com o fe-
chamento da agência da Receita Fe-
deral. “A agência é um ponto essencial 
para a vida do morador de Penedo e dos 
municípios circunvizinhos e, inclusive, 
de Sergipe. Não podemos deixar que 
essa população fique sem a oferta dos 
vários serviços, como a emissão de CPF, 
CNPJ, trâmites do Imposto de Renda, 
Simples Nacional, GPS e DARF. O fecha-
mento também irá dificultar a vida do 
empresário, que precisará se deslocar 

para outros municípios”, destacou.
Assinaram o documento o pre-

feito de Penedo, Marcius Beltrão; o vi-
ce-prefeito, Ronaldo Pereira Lopes; o 
presidente em exercício da Câmara 
dos Vereadores de Penedo, Ernane 
Gama Pinheiro; a presidente do Sin-
dilojas Penedo, Ana Luiza Soares; o 
bispo diocesário de Penedo, Dom Va-
lério Breda; o representante do Rotary 
Club, Eduardo Regueira; a represen-
tante da Associação de Apoio aos Mo-
radores, Irenalda Semeão de Oliveira; 
o representante do Conselho Regio-
nal de Contabilidade, Marcio Conde 
Lima e o presidente da CDL Penedo, 
Pedro Soares da Silva Neto.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Sindilojas Penedo pede intervenção do governador Renan Filho para a 

permanência da Agência da Receita Federal no Município

NOTAS DE RODAPÉ

PALESTRA – O Sincadeal realizou a 
palestra 'Alto Desempenho em Nego-
ciação e Vendas', dia 4, em seu audi-
tório, abordando temas como téc-
nicas de atendimento, negociação em 
vendas e a importância da ética e da 
estética na venda. Para o presidente 
Valdomiro Feitosa, a ação faz parte do 
papel da entidade no fomento de o-
portunidades ao setor.

VISITA – O presidente do Sincofarma 
AL, José Antonio Vieira, visitou o co-
ordenador da Vigilância Sanitária Mu-
nicipal de Maceió, Nelson Menezes. A 
iniciativa faz parte da agenda de forta-
lecimento na representação do setor 
farmacêutico. Na oportunidade, fo-
ram discutidos assuntos pertinentes 
ao segmento e esclarecidas dúvidas 
comuns aos associados do sindicato. 

FEIRA - O processo de demarcação e a 
padronização da feira pública foi pau-
ta, recentemente, de reunião entre o 
presidente Sindilojas Palmeira, Gilton 
Lima, e a promotora de Justiça, Eloá 
Carvalho. Lima ressalta a importância 
econômica da feira, mas defende a 
permanência de forma organizada, vi-
sando beneficiar consumidores, fei-
rantes e demais setores.

Documento entregue pelas entidades do comércio e da sociedade civil apontou os impactos negativos do fechamento
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Panorama

NOTAS DE INTERESSE

PREVIDÊNCIA – O presidente Michel 
Temer afirmou, no dia 3, que qualquer 
um que venha a sucedê-lo na presi-
dência terá que fazer a reforma da 
Previdência e disse que foi seu go-
verno que a colocou em discussão. 
"Nós colocamos na pauta política, 
ninguém pode negar que a reforma 
previdenciária é fundamental para o 
país", disse.  Temer reconheceu que o 
tema é controverso e disse que "di-
versas circunstâncias" impediram a 
aprovação das novas regras de apo-
sentadoria durante seu governo.

NFC-e - O prazo para adesão da Nota 
Fiscal do Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) em Alagoas - documento que 
substitui o Emissor de Cupom Fiscal 
(ECF) – é até outubro de 2018, quando 
deve estar inserida em todo o varejo 
do Estado. Todos os contribuintes, 
exceto os que se enquadram na cate-
goria Microeemprendedor Individual 
(MEI), precisam se credenciar na sis-
temática. Estima-se que 40 mil em-
presas, 40% do quadro total do Esta-
do, devam se credenciar para não se 
tornarem inaptas.

SERVIÇOS - De acordo com cálculos 
da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o setor de serviços registrou 
perda de R$ 2,2 bilhões em maio de 
2018, em razão dos reflexos da para-
lisação dos caminhoneiros. O valor 
corresponde à queda de 3,8% no vo-
lume de receitas dos serviços em 
maio, segundo dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), do IBGE. 
Essa foi a maior queda no indicador 
desde o início dos comparativos 
mensais em 2011.

Aspas“

“Eleição é ganha, em grande medida, 
de acordo com o dinheiro investido 
na campanha. Se a relação entre pú-
blico e privado não for regulada, o 
resultado pode ser desequilibrado”

Alexandre Di Miceli, professor da 
Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado (Fecap) em entrevista para o 
Estadão.

“Precisamos de uma política econô-
mica que valorize o trabalho e a pro-
dução. Precisamos de um conjunto 
de políticas científica, tecnológica, 
industrial e de comércio exterior”

Thiago Mitidieri, presidente da Asso-
ciação dos Funcionários do BNDES, 
ao dizer que espera que o próximo go-
verno seja progressista.

“Os centavos deixados nos estabe-
lecimentos, por não integrarem o 
valor registrado do preço, não são 
computados a fim de apurar o tri-
buto da atividade econômica”

Chico Lopes, deputado autor do PL nº 
9148/2017, que classifica como abu-
siva a prática de não fornecer troco ou 
entregar balas.

“Há descrédito total sobre a recuperação da ati-

vidade econômica brasileira e de melhora das ati-

vidades de comércio local. Mas mesmo desacre-

ditando, o empresário da capital alagoana faz seu 

papel, o que pode ser percebido com o crescimento 

de 2,32% no índice de investimentos do empresá-

rio do Comércio”

Felippe Rocha, economista da Fecomércio, ao avaliar os dados do 

Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Maceió.
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Panorama

 Legislativo

SISTEMA S

A Confederação Nacional do 
Comér-cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) acompanha com prioridade e 
desenvolve ações parlamentares para a 
adequação do Projeto de Lei (PL) nº 
10372/2018, que traz dispositivos com 
grande potencial de inviabilizar econo-
micamente o Serviço Social do Comér-
cio (Sesc) e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac). A CNC 
questiona e quer excluir do texto origi-
nal esses dispositivos, especificamente 
os incisos IX, XII e §1º, do Art. 10 do PL.

O projeto, iniciativa de 12 deputa-
dos, propõe modificações na legislação 
penal e processual penal para aperfei-
çoar o combate à criminalidade organi-
zada, ao tráfico de armas e às drogas e 
aos crimes hediondos, entre outros. Pa-
ra isso, propõe destinar ao Fundo Na-
cional de Segurança Pública (FNSP) par-
cela equivalente a 25% do total dos re-
cursos arrecadados com as contribui-
ções sociais de categorias profissionais 
ou econômicas, atingindo diretamente 
instituições do Sistema S.

Na avaliação das áreas Jurídica e 
Legislativa da CNC, “a segurança públi-
ca é uma questão que aflige toda a so-
ciedade e deve ser enfrentada com polí-
ticas públicas estruturadas e ações arti-
culadas entre todas as esferas do Esta-
do. Entretanto, não é possível reforçar o 
orçamento da área de segurança com 
recursos do Sesc e do Senac, que têm 
destinação específica.”

A Constituição Federal estabelece 
que as contribuições devidas aos Ser-
viços Sociais Autônomos são privadas e 
têm destinação e finalidade inscritas no 
Art. 240. Para a CNC, tais recursos não 
podem ser realocados, sob pena de in-
constitucionalidade. Essa interpretação 
já foi confirmada, inclusive, em diversas 
decisões do STF.

Para a CNC, não são as empresas 
que têm de prover recursos para o 
FNSP, o qual deve ser financiado pelos 
altíssimos impostos pagos pela socie-
dade brasileira.

Fonte: CNC

!

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

11,77%

Jun/2017

Jun/2018

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

31,30%

Jun/2017

Jun/2018

98,5 pontos

110,1 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

12,64% 

Jun/2017

Jun/2018

80,2 pontos

105,3 pontos

70,4%

61,5%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Desempenho do setor industrial em maio de 2018 
quando comparado a maio de 2017, de acordo com a 
Pesquisa da Indústria Mensal (PIM).

-6,6% 

A atividade do comércio no país cresceu 3,4% em ju-
nho, sobre maio, depois de recuar 2,3% sobre abril.

+3,4%

+1,7%  Pesquisa Mensal do Comércio para AL (maio ante abril)

+5,2%  Pesquisa Mensal do Comércio para AL (últimos 12 meses)

-4,1%  Pesquisa Mensal de Serviços para AL (maio ante abril)

-5,1%  Pesquisa Mensal de Serviços para AL (últimos 12 meses)

MAIS NÚMEROS
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C
omo objetivo de adequar-se 
as mudanças que a sociedade 
passa, principalmente na for-

mação familiar, o Sesc revisou suas 
normas de habilitação para inclusão 
de novos públicos.

Os serviços concedidos aos seus 
clientes prioritários, os trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e turis-
mo, agora serão estendidos a outros 
membros da família, dentre eles: ne-
tos, avós, padrastos, madrastas e tu-
tores. Os estagiários e os jovens a-
prendizes de empresas ligados a 
Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), também terão direito aos ser-
viços nas áreas de Educação, Assis-
tência, Cultura, Saúde e Lazer.

O acesso é realizado através do 
cadastro, sendo emitido o Cartão 
Sesc, que é o passaporte que dá di-
reito aos trabalhadores e seus depen-
dentes a utilizarem ações e atividades 
nas Unidades Sesc em Alagoas, bem 
como em todo o Brasil. Dentre os 
serviços ofertados estão: esporte, 

restaurante, hospedagem, balneário, 
academia, odontologia, educação, 
teatro, música, cinema e muito mais. 
Para o público em geral o acesso será 
concedido mediante as vagas oferta-
das e critérios de atendimento.

Em Alagoas o Sesc realiza uma 
programação anual com diversidade 
de ações. Na capital possuí, quatro 
unidades fixas: Unidade Sesc Poço 
(sede da Administração Regional) e 
que também realiza uma programa-
ção com ações integradas; Unidade 
de Cultura Sesc Centro; Unidade de 
Turismo e Lazer Sesc Guaxuma e 
Unidade de Educação Sesc Jaraguá. 
No interior, estão a Unidade Sesc 
Arapiraca, além das Unidades Sesc 
Ler Teotônio Vilela e Ler Palmeira 
dos Índios.

Por meio das Unidades Móveis 
BiblioSesc, OdontoSesc e Saúde mu-
lher, o Sesc leva serviços que fazem a 
diferença na vida das pessoas, dentre 
os quais destacamos: atendimento 
odontológico, prevenção ao câncer 

de mama e colo de útero com exames 
de mamografia e citologia, incentivo à 
leitura, oficinas, dentre outros. O tra-
balho é feito por meio de equipes téc-
nicas qualificadas.

Através das suas áreas de atua-
ção possibilita uma convivência sau-
dável e uma sociedade com mais qua-
lidade de vida e cidadania. 

Na educação atua na educação 
básica e complementar. Na saúde 
contribui para promoção, prevenção 
e recuperação da saúde do indivíduo 
e da coletividade. Transformação so-
cial é o ponto chave na cultura, com a 
difusão das artes, do conhecimento e 
da formação dos agentes culturais. 
No lazer o destaque são as ações re-
creativas e esportivas, e turismo so-
cial que melhoram a qualidade de vi-
da. Solidariedade e um envelheci-
mento ativo marcam a área de assis-
tência, resultando em inclusão social 
e acesso aos direitos. Um trabalho 
que transforma vidas há sete déca-
das.

Cartão Sesc
Sesc amplia participação de público para o acesso a suas ações e serviços 

nas suas diversas áreas de atuação

Os serviços ofertados pelo Sesc promovem qualidade de vida e cidadania
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P
autado na segurança, qualida-
de de vida e longevidade do 
idoso, o Sesc promoveu o en-

contro “Dia Mundial de Combate à 
Violência Contra a Pessoa Idosa”, 
aberto ao público, no período de 13 a 
15 de junho, na Unidade do Sesc Poço.

A ação proativa foi realizada pelo 
Trabalho Social com Idosos, buscando 
despertar uma consciência mundial, 
social e política, da existência da vio-
lência contra a pessoa idosa, e contou 
com parceiros por meio da Defensoria 
Pública – Núcleo do Idoso, Procon, Se-
cretaria de Saúde de Alagoas (SESAU), 
Faculdade Estácio de Sá, Sococo e Mi-
nistério Público. 

Partindo da diversidade de temas 
acerca da violência contra a pessoa 
idosa, tais como: físicas, econômico-
financeira e de patrimônio, negligên-
cia por meio de privação de medica-
mentos, de cuidados com a higiene, 
alimentação, condições climáticas, a-
gressões psicológicas advindas de hu-
milhação, menosprezo, discriminação, 
e toda a forma de abandono, o evento 
aconteceu na Unidade do Sesc Poço 
por três dias, com muitas palestras e 
diversas atividades.

“É uma data fundamental. É im-

portante que seja divulgado para a 
pessoa idosa seus direitos, e não serem 
violados, e principalmente, onde re-
correr quando forem sujeitos à uma 
violência”, enfatizou Elisabeth Toledo, 
responsável pelo Programa Saúde da 
Pessoa Idosa – Secretaria de Estado da 
Saúde e Vice-presidente do Conselho 
Estadual do Idoso.

Demostrando desenvoltura e ta-
lento, o grupo de idoso, inscrito no 
projeto Vivências Cênicas do Sesc, 
abriu o evento com uma enquete tea-
tral com a peça “Quando a Velhice 
Chegar”. Logo, os convidados partici-
param da ação “Plantão de Diretos”, 
com instituições convidadas. Dentre a 
programação, houve orientações 
sobre saúde do idoso, esclarecimentos 
sobre direitos civis de acesso à cida-
dania.

No período da tarde, as ativida-
des reiniciaram com dinâmicas de 
movimentos com a equipe de Esporte 
e Recreação do Sesc, seguindo com a 
programação de palestras com deba-
te e compartilhamento de experiên-
cias entre os convidados: a Juíza de 
Direito Titular da Comarca de Muri-
ci/Al, Emanoela Bianca de Oliveira 
Porangaba, com o tema “Violência 

contra a pessoa idosa – Uma preo-
cupação de todos”, a Promotora de 
Justiça, Dalva Tenório, com o tema 
“Cidadania e Segurança do Idoso – 
Aspectos da Violência Urbana” , além 
de “Cidadania e Inclusão – Uma Abor-
dagem Jurídica, Social e Ética”, com a 
Promotora de Justiça, Marluce Falcão 
e, ao final, a programação trouxe o mú-
sico Geraldo Cardoso com muito forró 
regional.

Para Sr. Enoque, 71, a proposta do 
Sesc faz com que o idoso se sinta va-
lorizado. “Frequento aqui porque sem-
pre tem uma pessoa para nos informar 
melhor sobre a saúde do idoso. É um 
trabalho que influi muito na nossa vida. 
É um cuidado muito grande que as 
pessoas daqui têm com a gente”, afir-
mou.

A Promotora de Justiça, Dalva Te-
nório, parabenizou a ação e reforça a 
importância de promover atividades 
parciais à prevenção: “Essa ação do 
Sesc é muito importante porque ela 
previne. Prevenir é primordial quando 
se trata de crime contra o idoso. E nós 
passamos para eles como é que eles 
podem se proteger, portanto o Sesc 
está de parabéns por essa ação mara-
vilhosa”.

Combate à violência
Sesc intensifica o “Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa”, 

promovendo três dias de palestras e atividades

Idosos assistiram a palestras que destacam direitos e cidadania



J
unho é caracterizado pela ani-
mação, quitutes saborosos, fo-
gos, fogueira, crendices popula-

res e muito forró. É nesse clima festivo 
e acolhedor que o Sesc todos anos 
oferece ao público opções de festejos 
juninos durante todo o mês.

Com uma ampla programação 
tradicional, no ritmo da sanfona e da 
zabumba, o Sesc embalou a alegria do 
público de todas as idades, em Maceió 
e no interior de Alagoas. Foram apre-
sentações musicais ao som de muito 
forró e ritmos regionais, concursos de 
quadrilhas e ações recreativas desen-
volvidas nas Unidades Sesc.

CONCURSO DE QUADRILHAS
De acordo com historiadores da 

cultura popular, a quadrilha surgiu na 
França do século XVIII. A dança che-
gou ao Brasil no final em 1820 e con-
quistou as classes sociais mais abas-
tardas da sociedade brasileira (prin-
cipalmente entre os integrantes da 
corte residente no Rio de Janeiro). Mas 

foi no final do século XIX que a qua-
drilha adquiriu popularidade, onde 
agregou diversos elementos culturais, 
principalmente os relacionados às tra-
dições e modo de vida no campo.

A programação de quadrilhas do 
Sesc, iniciou com o Concurso de Qua-
drilhas Sesc em Parceria com Secre-
taria Municipal de Educação de Ma-
ceió (SEMED). Realizada de 05 a 07 de 
junho, na Unidade Sesc Poço/Maceió, 
competição objetiva fortalecer a cul-
tura alagoana dentro do público estu-
dantil municipal. 

Esse ano, o Concurso Sesc e 
SEMED que completa 10 anos de par-
ceria, contou com 12 grupos, além de 
seis grupos de danças típicas convi-
dados, dentre eles, dois do Sesc: o 
“Dança da Peneira”, formado por inte-
grantes do Trabalho Social com Ido-
sos (TSI) e o “Dança da Boneca”, das 
alunas do Programa de Comprometi-
mento e Gratuidade (PCG). Foi um ver-
dadeiro resgate a cultura de raiz, os 
grandes vencedores foram: a 1ª Qua-

drilha foi da Escola Nosso Lar bairro, a  
2° da Escola Luiza Suruagy bairro e em 
3° Maria José Carrascosa bairro.

No município de Arapiraca, o 
Sesc também promoveu uma compe-
tição que reuniu uma competição en-
tre diversas quadrilhas do agreste e 
municípios próximos. O Concurso de 
Quadrilhas foi realizado no dia 09 de 
junho, na Unidade Sesc Arapiraca e 
que teve como vencedoras: em 1º Ca-
narraiá, em 2º Chapéu de Couro e em 
3º Renascer do Sertão.

Do tradicional ao moderno, o 
Concurso de Quadrilhas Sesc e Liga 
de Quadrilhas de Alagoas (Liqal), cha-
ma a atenção pelos figurinos com 
bastante brilho e cores, passos coreo-
grafados e cenários, trazendo temas, 
que traduzem a essência da cultura 
regional. De 14 a 28, a Unidade Sesc 
Poço/Maceió, teve o espaço repleto 
todos os dias de apresentações, foram 
mais de 12 mil pessoas. Quarenta qua-
drilhas representantes de diversos 
municípios alagoanos, sendo 20 do 
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Forró e tradição
O Sesc como incentivador da preservação cultural oportuniza ao público o acesso 

a ações de lazer que traduzem a essência da identidade regional

Quadrilhas encantaram o público om suas apresentações trazendo brilho e tradição
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grupo de acesso e 20 do grupo espe-
cial, estiveram disputando cada etapa, 
que foi bastante disputada. Uma co-
missão experiente formada por pro-
fissionais de dança, teatro e artes, jul-
garam critérios como, marcador, fi-
gurino, originalidade, casamento ma-
tuto, coreografia dentre outras carac-
terísticas.

Para Carlos Silva, integrante de 
uma das quadrilhas, é relevante o 
apoio que o Sesc faz para promover a 
preservação da arte. “ Todos os anos, o 
Sesc é o nosso maior incentivador, por 
disponibilizar estrutura para as com-
petições, um espaço com segurança, 
equipamentos e condições para que 
os grupos possam fazer suas apresen-
tações, e possibilitando ao público o 
acesso a cultura”, destacou.

O Concurso Sesc e Liqal mais 
uma vez encantou e surpreendeu com 
suas exibições. No grupo de acesso o 
1º lugar ficou para A Fazendinha, em 2º  
Falamansa, 3º Renascer do Sertão, 4ª 
Canarraiá e em 5º Sanfona do Rei. No 
grupo especial a vencedora que re-
presentou Alagoas no Concurso Nor-
destão, foi a Santa Fé, bairro do Tra-
piche na sequência ficou em 2ª Flor de 
Chita, 3º Luar do Sertão, 4º Amanhe-
cer no sertão, 5º Amor Junino, 6º Xodó 
e Xamego e 7º Chapéu de Couro.

ARRAIÁ DO SESC
Ponto de encontro de acesso a 

boa música, o Happy Hour do Sesc, 

que acontece todas às sextas-feiras, 
na Unidade Sesc Poço em Maceió, no 
mês de junho ofereceu ao público o 
melhor dos ritmos nordestinos, desde 
de o forró pé de serra, forró univer-
sitário, xaxado, baião, dentre outros. 
Artistas e bandas alagoanas, dentre 
eles, animou o público com repertório 
de sucessos. O público arretado caiu 
no forró, nas 04 noites de festa.

Completando esse cenário fes-
tivo, o Trabalho Social com Idosos 
promoveu ações recreativas, com 
muito forró e arrastapé para os idosos 

do TSI e comunidade em geral, tanto 
em Maceió como em Arapiraca. No dia 
20/06 em Maceió e em Arapiraca dia 
21/06, teve apresentação de quadri-
lha estilizada com idosos do TSI, ca-
samento matuto, concurso da rainha 
do milho e rei do sabugo. A animação 
ficou por conta de Joelson dos oito 
Baixos (Maceió) e Marcinho da San-
fona (Arapiraca). Este ano o Sesc pos-
sibilitou o acesso dos idosos dos Cen-
tros de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) da capital e de diversos 
municípios.

Festa junina do Trabalho Social com Idosos realizada na Unidade Sesc Poço

Happy Hour animou com muito forró e ritmos regionais o público durante o mês de junho
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Aprendizagem
Jovens Aprendizes do Senac montam empresa para prestar consultoria em 

Vendas. Projeto marcou o encerramento da turma

I
novação e resultado também fa-
zem parte dos ensinamentos do 
Senac, e os alunos da turma 

Aprendizagem em Serviços de Vendas 
colocaram isso em prática com o Pro-
jeto Integrador que marcou o encerra-
mento da turma. Com a criação da em-
presa Fourty Consultoria, os jovens 
apresentaram, no dia 9 de julho, na 
Unidade de Programas Sociais, um pla-
no de vendas para a própria instituição.

De acordo com o instrutor da tur-
ma, Valdemir Wanderley, “a ideia de 
propor uma consultoria para oferecer 
melhorias e possíveis implementações 
para o Senac surgiu em uma discussão 
na sala de aula. Uma vez que o tema foi 
decidido, os alunos realizaram uma vi-
sita técnica nos setores de venda da 
Instituição, a afim de obter uma análise 
mais precisa e, dessa forma, colocar em 
prática a ação”.

Foi durante esse processo que os 
alunos decidiram montar a empresa 
Fourty Consultoria, para apresentar o 
diagnóstico e planejamento sobre o 
sistema de vendas do Senac. “Também 
realizamos uma pesquisa com todos os 
alunos de Aprendizagem, para saber o 
que os impede de fazer outros cursos 
(tempo, distância ou dinheiro). Com es-
sa resposta, sugerimos possíveis solu-

ções que podem ajudar a solucionar 
essa questão. Além disso, também pro-
pomos melhoras nas redes sociais e no 
site do Regional”, explicou Welinton 
Tavares, aluno da turma.

Para Victor Hugo Constantino, lí-
der do projeto, “a consultoria, além de 
somar ao Senac, mostrou a importân-
cia das marcas formativas propostas 
pela Instituição, do despertar de um 
olhar crítico, de pensar como um con-
sultor, de ter a capacidade de resolver 
algumas inconformidades e, no fim, tu-
do isso cria uma bela bagagem para ser 

levada ao mundo profissional, seja na 
empresa que trabalhamos ou, quem 
sabe, em um empreendimento”.

Presente na ação, Elenira Freitas, 
supervisora do Call Center do Senac, 
falou sobre o impacto do projeto nas 
operações do setor. “Todas as questões 
levantadas pelos aprendizes foram 
válidas e bastante interessantes, o que 
demonstra a importância de uma visão 
de fora. Fiquei muito feliz e motivada 
com esse trabalho, espero que possa-
mos colocar em prática algumas su-
gestões apresentadas”, concluiu ela.

Jovens apresentaram projeto para alunos, instrutores e convidados

Evento foi realizado na Unidade de Programas Sociais do Senac
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Parceria
Senac Alagoas fecha convênio com Escola Estadual Benedito de Moraes e promove 

palestras educacionais para alunos e professores

A
base de todas as profissões é o 
educador. Com o objetivo de 
valorizar esse profissional e 

proporcionar momentos de aperfei-
çoamento para os mesmos, o Senac e a 
Escola Estadual Benedito de Moraes as-
sinaram, no dia 4 de julho, um convênio 
para promover, gratuitamente, o Pro-
grama de Formação de Educadores 
(PFE) para os docentes da escola e pa-
lestras para os alunos.

Segundo Eduardo Simões, diretor 
da Escola Benedito de Moraes, “essa ca-
pacitação é de máxima importância para 
o corpo docente, porque visa trazer no-
vos conhecimentos didáticos pedagó-
gicos que, ao término do Programa, 
acrescentará novas práticas cujo obje-
tivo é alcançar a tão sonhada aprendi-
zagem”.

A primeira parte do projeto foi rea-
lizada dia 17 de julho, com a palestra "So-
nhos e Desafios: Motivação Educacio-
nal", que foi ministrada para mais de se-
tenta alunos. E a ação continuará até o 
fim do ano com a abordagem dos temas 
“Entrevista de Emprego: o que devo e 
não devo fazer”, “Bullying: quando a dife-
rença se torna uma ofensa”, “Como se 
Tornar Empregável em um Mundo de 
Constantes Mudanças”, “Atitudes e 
Comportamentos no Ambiente de Tra-
balho”, “Educação Financeira: apren-
dendo a lidar com o dinheiro”, e, com o 
Programa de Capacitação que é voltado 
para os professores.

De acordo com Sheyla Vasconce-
los, gerente da Unidade de Programas 
Sociais do Senac, “com bastante com-
prometimento e seriedade. Estamos 
ajudando a preparar esses jovens para o 
futuro, tanto no âmbito social quanto no 
profissional. Ao lançarmos essa semen-
te de conhecimento, cultivamos concei-
tos para que, lá na frente, eles possam 
colher bons resultados”.

Sandro Diniz, gerente de Educa-
ção Profissional do Senac, também falou 
sobre o assunto. Para ele, “o PFE é extre-
mamente importante para toda a escola, 
pois traz a proposta de contribuir na for-
mação das práticas pedagógicas, visan-
do atender as demandas geradas pelos 
diversos paradigmas educacionais e 

buscando sustentação para práticas 
inovadoras e metodologias ativas que 
favoreçam o ensino da aprendizagem”. 

Questionado sobre o papel do 
Senac nesse processo, Sandro não he-
sitou em falar sobre a missão da Insti-
tuição. “Nós também somos uma escola 

e temos o compromisso em educar para 
o trabalho, por isso, entendemos a im-
portância e relevância do convênio, 
considerando que estamos contribuin-
do para a formação de jovens adoles-
centes e suas visões de mundo”, concluiu 
ele.

Convênio levará mais conhecimento para os estudantes e os colaboradores da escola

Palestra foi realizada nas dependências da própria escola



O
s instrutores Edva Queiroz e 
Roberval Oliveira participa-
ram, no mês de julho, da ca-

pacitação profissional realizada no 
Senac Campos do Jordão. Parte do 
Plano Diretor de Gastronomia do 
Nordeste, o projeto contou com co-
laboradores de toda a Região e pro-
moveu um momento único para os 
participantes.

“Todo o treinamento foi muito 
bom e gratificante, tivemos uma troca 
de experiência bastante rica entre toda a 
equipe e conhecemos a fundo a história 
e a produção de elementos que já fazem 
parte da vida dos brasileiros, como o vi-
nho e o café”, comentou Oliveira. Anima-
da com o novo aprendizado, Édva Quei-
roz, falou sobre a diferença que a capa-
citação fará em sala de aula. “Tudo o que 
aprendi será repassado para os alunos, 
como a influência do clima nas produ-
ções das fazendas e vinículas, e técni-
cas de degustação para diversos tipos de 
azeites. É muito importante entender 
como funciona esse processo para ter 
mais apreço pelo produto”, falou ela.

Geilsa Martins, coordenadora da 
área de Gastronomia, afirma que in-
vestir no aperfeiçoamento dos cola-
boradores sempre traz bons resulta-
dos. “Conhecimento e troca de infor-

mações são o que possibilitam novos 
saberes, práticas inovadoras e mo-
mentos de reflexão. Com isso, nos-
sos docentes, enquanto sujeitos da 
aprendizagem, poderão ressignificar 
cenários, formas de comunicação e 
práticas pedagógicas em sala de aula”, 
explicou ela.

Com o pensamento no futuro, a 
coordenadora já pensa em aplicar os 
aprendizados recém-adquiridos dos 
instrutores na atual programação do 
Senac. “A partir desse novo olhar do 
instrutor, podemos abrir um leque de 
possibilidades com a oferta de novos 
cursos em nosso portfólio e o apri-

moramento das técnicas de outros 
cursos da grade. Afinal, nosso com-
promisso é sempre oferecer a melhor 
educação profissional aos nossos alu-
nos”, concluiu ela.

CURSOS
Quer fazer um curso de Gastro-

nomia? Vem pro Senac! Matrículas 
abertas para os cursos Bolos Artísti-
cos, Comida de Boteco, Cozinheiro, 
Culinária Francesa, Doces e Salgados 
para Lanchonetes, Pizzaiolo, Preparo 
de Pães Tradicionais e Tortas Quen-
tes e Geladas. Para mais informações: 
www.al.senac.br ou (82) 2122.7858.

www.al.senac.br
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Investimento
Instrutores do Senac participam de capacitação em Campos do Jordão. 

Treinamento faz parte do Plano Diretor de Gastronomia do Nordeste

Ação contou com visitas técnicas e degustações

Treinamento contou com a participação de instrutores de todo Nordeste
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Senac no interior
Criação de novo setor aproximará a Instituição do povo alagoano. Allan 

Souza, coordenador de Programas Especiais fala sobre o assunto

P
resente em todo o estado com 
os Postos Avançados e com as 
Unidades Móveis (UMs), o 

Senac Alagoas criou a Coordenação 
de Programas Especiais para estreitar 
o relacionamento com a população 
presente no interior. Allan Souza é o 
novo coordenador responsável pelos 
Postos Avançados de Penedo, União 
dos Palmares e pelas UMs. Para ele, o 
objetivo do novo setor é “prospectar 
atendimentos remotos com nossos 
parceiros e atuar de forma planejada, 
gerando negócios estratégicos e sus-

tentáveis para o Regional. Sempre 
com transparência, ética profissional, 
excelência e inovação”. 

Para a sociedade, isso significa 
mais oportunidade, crescimento da e-
conomia local e um atendimento dife-
renciado, voltado para as necessidades 
das regiões. “Com uma maior atuação 
dos Postos Avançados, as comunidades 
locais serão beneficiadas com cursos 
nos quais os cidadãos sairão qualifica-
dos e prontos para atuar em setores do 
comércio, de bens e serviços, bem co-
mo desenvolver o empreendedorismo 

e, consequentemente, contribuir para 
o crescimento do município e do esta-
do”, explicou Allan.

Esse novo posicionamento já co-
meçou a movimentar as regiões com a 
Semana da Inclusão Digital, realizada 
em Penedo e União, e a parceria fir-
mada com a Escola de Governo da 
Procuradoria do Município de Pene-
do. “Firmar parcerias como essa é ex-
tremamente importante para forta-
lecer a instituição e a população por 
meio da educação profissional”, con-
cluiu Allan.

População será beneficiada com um atendimento diferenciado

Conheça os postos avançados

Posto Avançado Penedo
Telefone: (82) 3551-2470
Endereço: Rua da Aurora, 51-A
Santa Luzia - Penedo - AL
Atendimento: segunda a sexta, das 
8h às 18h, e sábado, das 8h às 12h

Posto Avançado União dos Palmares
Telefone: (82) 3281-4261
Endereço: Rua Benedito Lucindo da 
Silva, 140 - Centro - CEP: 57.800-000
Atendimento: segunda a sexta, das 
8h às 12h e das 14h às 18h, e sábado, 
das 8h às 12h

Posto Avançado Palmeira dos Índios
Telefone: (82) 3421-2563
Endereço: Rua Adolfo Pinto, 135
Centro - Palmeira dos Índios - AL
CEP: 57.600-340
Atendimento: segunda a sexta, das 
8h às 12h e das 14h às 18h
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Em julho de 2018, Maceió recebe o maior evento de 

ciência, tecnologia e inovação da América Latina. A So-

ciedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

comemora seus 70 anos de criação realizando sua reu-

nião anual na Universidade Federal de Alagoas (Ufal), en-

tre os dias 22 e 28 do referido mês. A SBPC congrega 140 

sociedades científicas do país e possui 5 mil filiados. O 

evento promete atrair cerca de 12 mil pessoas.

A sua realização é um sintoma que nosso sistema 

de produção de ciência, tecnologia e inovação tem 

avançado em Alagoas. Nossas pesquisas na área de saú-

de colocam Alagoas como referência nacional no diag-

nóstico precoce de câncer bucal. Também somos re-

ferência em estudos sobre fendas orais, inclusive com 

projetos de pesquisa premiados em nível nacional.

Recentemente, o Ministério da Saúde destinou R$ 

2,3 milhões para criar um laboratório em estudos de 

célula tronco voltados para doenças raras, na Univer-

sidade Federal de Alagoas. Possuímos pesquisas de pon-

ta no melhoramento genético da cana de açúcar e vários 

laboratórios nas áreas de ciências biológicas, química, 

física, computação e engenharias na Ufal são modernos 

e bem equipados.

Alagoas também testemunha o crescimento de 

outras instituições de ensino superior com responsabi-

lidades com o desenvolvimento da ciência, a exemplo do 

Cesmac e UNIT, além da Uneal e Uncisal. Uma espeta-

cular infraestrutura e muitos projetos de desenvolvi-

mento tecnológico emergem das 17 unidades do Ifal, 

espalhados por todo nosso território. As escolas públi-

cas estaduais de tempo integral estão surpreendendo 

pela qualidade e favoráveis perspectivas do desenvolvi-

mento do ensino científico e técnico.

Passo importante foi dado com a criação da uni-

dade própria da Embrapa Alagoas. A concepção dessa 

nova unidade será desenvolver pesquisas e ciência nas 

áreas de “segurança alimentar, nutrição e saúde e de 

agregação de valor aos produtos da biodiversidade, com 

seus desdobramentos tecnológicos, especialmente na 

utilização e valorização de produtos da nossa rica bio-

diversidade”. Essa nova unidade potencializará a capaci-

dade de fazer ciência de alta qualidade, com efeitos 

positivos diretos, especialmente, para a agricultura fa-

miliar em Alagoas.

A importância de Instituições como Sebrae, Fiea e 

Fecomércio, com seus respectivos sistemas no apoio às 

iniciativas no campo da ciência e tecnologia tem sido 

fundamental. Estão sempre atuando nessa direção, pro-

movendo debates públicos, eventos e abrindo espaços 

para o diálogo.

O fundamental para que o sistema de ciência, tec-

nologia e inovação continue avançando em Alagoas são 

as condições de financiamento e sua perenidade. Nesse 

sentido, ao contrário do cenário de restrições e cortes 

observados no plano nacional, em Alagoas, a política 

pública de CT&I tem priorizado os investimentos em 

formação de recursos humanos com a concessão de 

bolsas e no desenvolvimento de projetos de cunho cien-

tífico e para inovação.

Artigo

O momento da ciência e tecnologia

em Alagoas

Em Alagoas, a política pública de CT&I tem priorizado 

os investimentos em formação de recursos humanos 

com a concessão de bolsas e no desenvolvimento de 

projetos de cunho científico e para inovação.

“

Diretor-presidente da Fapeal

Professor da Graduação e Mestrado em Economia na Ufal

Fábio Guedes Gomes






