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O setor que representamos é digno de 

todos os esforços que possamos empe-

nhar. O Comércio é a atividade que mais 

emprega e gera renda. São mais de 223 mil 

postos de trabalho. Cada pessoa emprega-

da não fica apenas no viés de trabalhador, 

pois saindo de seu ambiente funcional, 

torna-se consumidor. E muitas delas 

consomem não somente para si, mas 

também para suas famílias: o pão do café 

da manhã, os mantimentos do almoço, a 

roupa para uso pessoal, a contratação de 

serviços médicos ou de um profissional 

autônomo, a compra de um carro, o 

aluguel de um imóvel... e tantos outros 

comportamentos quando forem suas 

 ano de 2018 trouxe o marco dos 70 

O do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac 

Alagoas. No próximo mês de 

novembro, dia 4, celebraremos sete décadas de 

ações e projetos visando o crescimento 

integrado do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo. Digo integrado porque atuamos em 

três frentes fundamentais ao setor: a defesa dos 

interesses do empresariado, por meio da 

Fecomércio; o bem-estar da classe comerciária, 

pela atuação do Sesc; e a constante atualização 

dos trabalhadores, preparando-os para o 

mercado de trabalho ao mesmo tempo em que 

atende à demanda das empresas, via Senac. 

Somem-se à esta linha de atuação os sindicatos 

filiados que, em suas bases, fazem um trabalho 

de fortalecimento, auxiliando-nos na busca do 

desenvolvimento econômico e social de 

Alagoas.

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

A força do comércio

necessidades. É aí que a dinâmica da 

economia acontece, mas nem sempre é 

percebida. O emprego gerado lá atrás por 

uma empresa representada pela Fecomér-

cio contribuiu para fomentar o consumo 

em diversos segmentos e setores, não só 

no Comércio. Nesse trajeto, impostos 

foram retidos para serem revertidos à 

sociedade em prestações de serviços 

públicos em áreas como saúde e educação. 

Nestes 70 anos, essa tem sido a nossa 

dinâmica.
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Entrevista

À
frente da presidência do Conse-

lho de Consumidores da Eletro-

bras de Alagoas, Antônio Pinto 

fala  sobre a  atuação  do  órgão

Estabelecer um canal de comunicação 

direto entre os consumidores de ener-

gia elétrica, apresentar sugestões de 

melhoria e adequação do atendimento 

na prestação do serviço de fornecimen-

to de energia elétrica e identificar 

oportunidades que reflitam na melho-

ria dos serviços da rede elétrica são 

alguns dos objetivos do Conselho de 

Consumidores da Eletrobras Alagoas 

(CCDEAL); órgão consultivo regulado 

pela Agência Nacional de Energia Elé-

trica. A Fecomércio tem assento no 

CCDEAL, sendo representada pelo 

empresário Antônio Pinto da Costa, que 

atualmente preside o Conselho. Para 

falar sobre o trabalho em prol dos con-

sumidores e da importância de debater 

questões ligadas ao fornecimento de 

energia, o presidente concedeu esta 

entrevista à Folha Fecomércio.

Antônio Pinto -  É preponderante, 

pois a classe comercial se faz repre-

sentada e as demandas oriundas dos 

consumidores comerciais são acolhi-

das. Hoje, temos o representante da 

Fecomércio como presidente do Con

Antônio Pinto - Respostas da alta 

direção da concessionária, quanto aos 

atendimentos das demandas solicita-

das pelos consumidores tais como: 

Rede Elétrica do Povoado Cadoz, no 

município de Coqueiro Sêco (AL); 

Reforço da Rede Elétrica da Região da 

Bacia Leiteira do Estadoo de Alagoas; 

Reforço da Rede Elétrica do trade 

turístico da Região Norte do Estado de 

Alagoas. Um grande problema é a falta 

de energia e como atender nossos 

empresários.

Folha Fecomércio - E no desempenho 

dessas funções, quais os avanços 

alcançados nos últimos anos?

Antônio Pinto - Atualmente, o Conse-

lho é regido pela resolução 451 da 

Aneel, de 27 de setembro de 2011, que 

tem como objetivo nortear tudo que 

se refere aos conselheiros, tais como: 

orientar, analisar, avaliar questões 

ligadas ao fornecimento, tarifas de 

energia, avaliação dos serviços presta-

dos ao consumidor final e estar sem-

pre em contato com a diretoria da 

distribuidora.

Folha Fecomércio - Qual o papel do 

Conselho de Consumidores de Ener-

gia de Alagoas?

Temos doze reuniões anuais na sede 

da empresa e até quatro reuniões 

externas, em locais onde haja maiores 

problemas, sempre para melhorar o 

atendimento do consumidor final; 

esse é o objetivo.

Fazem parte do conselho as seguintes 

partes: comercial, residencial, público, 

público, rural e industrial.

Folha Fecomércio - Qual a importân-

cia da Fecomércio ter um assento no 

Conselho?

Em busca da melhoria contínua
À frente da presidência do Conselho de Consumidores da Eletrobras de 

Alagoas, Antônio Pinto fala sobre a atuação do órgão

"O Brasil caminha é para as novas fontes de energia", diz Antônio Pinto



Folha Fecomércio - Havendo falhas na 

rede elétrica e, consequentemente, 

prejuízos aos empresários e consumi-

dores em geral, como o usuário deve 

proceder para buscar ressarcimento?

Folha Fecomércio - Uma coisa que se 

fala muito é a necessidade de moder-

nização na rede elétrica. Existe algum 

projeto nesse sentido?

Antônio Pinto - Com o pujante cresci-

mento, principalmente no setor de 

turismo, a concessionária tem no setor 

de expansão várias obras suntuosas, 

como subestações, novas redes de 

transmissão, transformadores e reli-

gadores. Porém, sofre com a falta de 

recursos. Em energia é tudo na casa 

dos milhões.

Folha Fecomércio - A Eletrobras reali-

za manutenções periódicas em sua 

rede e, a pedido da Fecomércio, dispo-

nibiliza o calendário desse serviço para 

que os consumidores, principalmente 

as empresas, possam se programar. 

Essas manutenções minimizam as 

falhas na prestação do serviço? Há 

algum percentual que sinalize melho-

ria?

Antônio Pinto - Atualmente a conces-

sionária vem investindo em redes 

compactas, medidores eletrônicos e 

num moderno controle informatizado 

nas subestações. Porém, é nítida a falta 

de recursos para atender toda a 

demanda solicitada para consumido-

res de todas as áreas.

Folha Fecomércio - Quais as perspec-

tivas futuras de investimento previstos 

para a melhoria do setor?

Antônio Pinto -  O setor de energia é 

bastante equilibrado e os subsídios 

concedidos aos setores rural, baixa 

renda e água, são suportados pela tarifa 

de energia, sob a subconta da CDE 

(Conta de Desenvolvimento Energéti-

co), portanto, é um rateio pago por 

todos os consumidores do País e disci-

plinado pela ANEEL.

selho. Conseguimos uma vaga na dire-

toria do Conselho Nacional de Consu-

midores de Energia Elétrica (Conacen), 

motivo pelo qual estamos constante-

mente em Brasília junto ao ministro de 

Minas e Energia e ao Congresso Naci-

onal; sempre zelando por todos os 

consumidores de energia, afim de não 

sermos surpreendidos com diversos 

subsídios dados a alguns setores. Em 

energia, não existe almoço grátis. 

Quando se subsidia um, todos paga-

mos a conta. 

Folha Fecomércio - A tarifa de energia 

do Brasil está entre as mais caras do 

mundo. Com um insumo tão caro, a 

produtividade e a competitividade das 

empresas e indústrias caem, o que 

acaba afetando a retomada do cresci-

mento do País. Como o senhor vê essa 

situação?

Consegui também para a Fecomércio 

AL, uma vaga no Conselho Estadual de 

Política Energética (Cepe), ligada ao 

governo do Estado. 

Antônio Pinto -  Há frequentes manu-

tenções periódicas que não são sufici-

entes. Elas são informadas com a devi-

da antecedência, como todos os meios 

de comunicação, e eventualmente sob 

demanda dos consumidores.

Antônio Pinto - Este tema é bastante 

discutido no setor. O que torna a tarifa 

está entre as mais caras do mundo é, na 

verdade, a incidência de uma pomposa 

carga tributária aliada à grande quanti-

dade de subsídios. A tendência que o 

Brasil caminha é para as novas fontes 

de energia, que, com certeza, em um 

ambiente competitivo tende a baixar os 

custos, pois a oferta será aumentada e 

demanda diminuída.

Folha Fecomércio - Sabemos que há 

uma cobrança diferenciada para o 

consumo de residências e o do setor 

produtivo. A cobrança feita dessa forma 

é justa? Por que?

Antônio Pinto -  Existe uma Agência 

Reguladora Nacional (ANEEL), muito 

atuante e uma boa legislação que disci-

plina a relação de consumo de energia 

elétrica, onde orienta claramente sobre 

o ressarcimento, devendo a concessio-

nária, pelo número 0800 082 0196, ser 

acionada quando ocorrer o sinistro.

Entrevista

Presidente do Conselho de Consumidores da Eletrobras Alagoas

Antônio Pinto da Costa
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O compromisso na condução da 
Fecomércio envolve uma diretoria 
composta por 17 integrantes. Nos 
números da gestão constaram quase 
300 pesquisas que subsidiaram os 
empresários, além de mais de 24 mil 
certificados digitais emitidos, mais de 
800 ações de representações e 
participação em mais de 30 instâncias 
em conselhos. A entidade realizou um 
trabalho de fortalecimento dos 
sindicatos filiados apoiando suas 
ações in loco por meio de capacitação 
e treinamentos diversos em áreas 
distintas. Entre as ações de represen-
tação no eixo político, realiza a série 
de entrevistas com os candidatos ao 
governo do Estado e do município de 
Maceió,  ofertando um espaço 

democrático e apresentando as 
demandas do setor. A antecipação do 
pagamento do 13º salário dos 
servidores públicos do Estado a fim 
de aquecer as vendas de final de ano 
também fez parte desse eixo. 

No desenvolvimento destas e de 
outras ações, a Fecomércio conta 
com o apoio dos sindicatos filiados 
Sindilojas Arapiraca, Sindilojas 
Palmeira dos Índios, Sindilojas 
Penedo,  Sindi lojas  União  dos 
Palmares, Sincadeal, Sincofarma AL, 
Sirecom AL e Secovi AL.

Apresentação da agenda tributária, a 
defesa do ordenamento no comércio 
de Maceió, a criação das Frentes 
Parlamentares (estadual e municipal) 
e a audiência pública em prol do 
Comércio foram outras ações, bem 
como as novas parcerias e convênios 
que beneficiam o setor. Inovando, a 
entidade realizou a Campanha Minha 
Mãe Merece o Melhor Presente, que 
contou com o apoio do Sesc e do 
Senac. Com a atuação da Fecomércio, 
Maceió foi a primeira capital do 
Nordeste a implantar os coletores de 
lâmpadas (logística reversa), trabalho 
realizado junto com a Reciclus e a 
Confederação Nacional do Comércio 
(CNC). O incentivo à internacionali-
zação e as ações sistêmicas comple-
mentam a atuação. 

Seus 70 anos de existência é marcada 
pela inovação e comprometimento. 
Sua gestão é um modelo no país, 
colaborando para o desenvolvimento 
de uma sociedade mais justa e 
igualitária.

U
ma história contada por 

meio de outras histórias. É 

a s s i m  q u e  o  S i s t e m a 

Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas 

pode resumir seus 70 anos de atuação 

no Estado. São décadas somando 

esforços pelo crescimento do setor 

terciário. Nesse caminho, muitas 

ações foram pensadas para contribuir 

com o desenvolvimento econômico 

de Alagoas. Ações que passearam pela 

defesa do empresário, por meio da 

Fecomércio; pela capacitação dos 

trabalhadores, com o Senac; e pelo 

bem-estar do comerciário, com o 

Sesc. Esse tem sido o compromisso 

do Sistema desde o dia 4 de novembro 

de 1945.

FECOMÉRCIO

Para que o Comércio alagoano siga 
firme, a atuação da Fecomércio é 
voltada para o desenvolvimento 
econômico do setor e, consequente-
mente,  da sociedade,  pois  ao 
promover projetos e ações que 
busquem o fortalecimento de seus 
representados, o Sistema ajuda a 
desenvolver Alagoas.  Afinal,  o 
Comércio e o Serviços respondem 
por 72% do PIB alagoano, 172.963 
empresas e 223.467 postos de 
trabalho. 

SESC

Com o legado de transformador, o 
Serviço Social do Comércio, o Sesc, 
completa 70 anos em Alagoas. Criado 
em 1948 no Estado, o Sesc é uma 
instituição social, e, durantes estes 
anos, vem apresentando característi-
cas marcantes de atuação na busca 
por excelência e modernidade. São 
sete décadas oportunizando expe-
riências inesquecíveis e inovadoras 
na vida dos comerciários e da 
população em geral.

O Sesc foi e continua sendo palco de 
muitas histórias de transformação 
pessoal a partir dos laços criados 
entre seu público e a Instituição, ao 
contribuir para o desenvolvimento 
coletivo de um dia a dia com mais 
qualidade de vida e conhecimento 
por meio de inúmeras atividades 
integradas nas áreas de Educação, 
Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, 
intensificando a inclusão, a participa-
ção e integração das pessoas. 
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Fazendo história

www.fecomercio-al.com.br

O Sistema Fecomércio Alagoas celebra 70 anos em defesa do Comércio; 

setor que gera mais de 223 mil empregos e responde por 72% do PIB

Em alusão aos 70 anos, Fecomércio promoveu palestra com Leandro Karnal



Na capital, o Senac se destacou com a 
inauguração da Sede Administrativa, 
que centralizou sua gestão, com a nova 
Unidade de Idiomas e Tecnologia e 

com os certificados do Prêmio 
Estadual de Qualidade, coordenado 
pelo Movimento Alagoas Competitiva, e 
do selo de certificação da empresa 
Great Place to Work, que reconhece as 
organizações pela valorização de 
pessoas. Além disso, a Instituição 
alcançou a nota máxima na avaliação 
do MEC, o que possibilitou a ampliação 
da Rede Senac EAD (Educação a 
Distância), e que, hoje, oferta cursos 
técnicos,  de graduação e pós-
graduação para as comunidades mais 
distantes.

Transformar vidas por meio da 
Educação Profissional também é o 
nosso negócio, e, ao longo dessas sete 
décadas, essa oportunidade chegou 
para aproximadamente 1 milhão e 200 
mil alagoanos, que buscaram no Senac 
uma capacitação de qualidade e 
alinhada ao mercado de trabalho.

PALESTRA 

Em comemoração aos 70 anos, a 
Fecomércio trouxe a Maceió o professor 
Leandro Karnal com a palestra “A visão 
do líder e o desafio de liderar para novas 
gerações”, no dia 24 de outubro, no 
Teatro Gustavo Leite, no Centro 
Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. 
O tema levou o público, que lotou o 
teatro, a reflexões e garantiu boas 
gargalhadas. Karnal iniciou abordando a 
nossa tradição de liderança que, 
segundo ele, é uma tradição autoritária. 

Para ele, no mundo tecnológico esse 
tipo de liderança não funciona mais: a 
figura do líder capataz, que torna as 
pessoas infantis, produz um sentimento 
de humilhação e inferioridade e acaba 
transformando o membro da equipe em 
um sabotador. “Não funciona mais do 
ponto de vista prático, além de dar 
problema de ações trabalhistas, pois 
configura assédio”, observou.

O palestrante ressaltou que pessoas 
entusiasmadas trabalham mais e disse 
que as tarefas físicas repetitivas e sem 
grande concentração criativa estão 
sendo feitas por máquinas. Quanto mais 
o trabalho for automático, mais esse 
trabalho diminuirá. Ele fez comparações 
do cenário dos últimos anos e apontou 
que os cinco homens mais ricos e 
importantes do planeta produzem 
ideias, softwares, designer. “O futuro 
pertence à inteligência, à capacidade de 
criar”, ressaltou. Ele acredita que quase 
60% das profissões podem deixar de 
existir daqui a 40 anos. A palestra reuniu 
profissionais e estudantes de áreas de 
atuação variadas e foi realizada em 
parceria com o Sebrae AL.

SENAC

Com os Programas PSG e Aprendiza-
gem, a Instituição democratizou o 
acesso à qualificação profissional ao 
oferecer vagas gratuitas em diversos 
cursos. O Regional também se fortale-
ceu no interior, com as inaugurações 
dos Postos Avançados de Palmeira dos 
Índios, Penedo, União dos Palmares e, 
em breve, com o Posto Avançado de 
Maragogi e com a nova Unidade 
Arapiraca, que conta com um projeto 
sustentável e moderno, com laboratóri-
os e equipamentos de última geração.
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“O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac comemora 70 
anos em um momento que anseia pela transformação 
política e social do País. Os últimos anos não foram 
fáceis para o empresariado, mas trouxeram importantes 
lições de fortalecimento e perseverança. Esperamos 
seguir, como cidadãos e empresários, defendendo 
nossos interesses e direitos. Quando assim o fazemos, 
defendemos toda a sociedade”

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac
Wilton Malta

“O ano de 2018 é um marco na 

história do Sistema e traz um 

momento de reflexão. Afinal, 

precisamos entender nossa 

responsabilidade para continuar-

mos a cumprir nossa missão com 

excelência: educar para o trabalho”

Telma Ribeiro, 
diretora Regional do Senac Alagoas

Os 70 anos na visão dos gestores

Willys Albuquerque, 
diretor Regional do Sesc Alagoas

“Ao comemorarmos 70 anos de existência do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac em Alagoas, ressaltamos o seu 

papel preponderante no desenvolvimento social e econômico no Estado, disponibilizando profissionais qualificados 

e, ademais, sempre adequando e inovando os seus serviços para fazer frente às necessidades da sociedade alagoana. 

Ao longo desse tempo vem se destacando com cursos profissionalizantes e ações nas áreas de educação, cultura, 

saúde, lazer e assistência para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, na intenção de contribuir 

para a formação de uma sociedade mais justa e para melhoria da qualidade de vida da clientela beneficiada.”
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É considerado PEV o local destinado 
ao recebimento, controle e armazena-
mento temporário dos resíduos pós-
consumo gerados nos próprios 
estabelecimentos ou entregues pelos 
consumidores, até que esses materiais 
sejam transferidos à Central de 
Recebimento ou à Central de Triagem, 
ou enviados diretamente a destinação 
final ambientalmente adequada, que 
seja considerada participante da 
Logística Reversa firmada entre 
federativos.

Vale ressaltar que a dispensa do 
licenciamento não isenta os responsá-
veis pelos estabelecimentos do 
cumprimento da legislação municipal, 
estadual e federal, bem como da 
obtenção das autorizações ambientais.

Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de 
recebimento de produtos e embalagens 
de logística reversa fica dispensado do 
licenciamento ambiental, conforme a 
resolução do Conselho Estadual de 
Proteção Ambiental (Cepram), N° 
55/2018. A decisão foi por unanimidade 
por parte dos integrantes do Conselho, 
do qual a Federação do Comércio do 
Estado de Alagoas (Fecomércio AL) tem 
assento.

A resolução foi publicada no Diário 
Oficial do Estado no último dia 3 de 
outubro. O PEV deve atender a 
critérios e procedimentos mínimos, 
como: ser instalado em local seco, 
coberto, cercado, sinalizado, sobre 
piso impermeável; possuir sistema de 
contenção contra derramamentos e 
sistema de ventilação apropriado, 
quanto aplicável; os produtos e 
embalagens descartados só poderão 
ser retirados por responsável habilita-
do para tal fim; os recipientes e 
embalagens disponibilizados para 
coleta de produtos deverão garantir 
que não haja movimentação, quebra 
ou desmonte durante o descarte e o 
transporte primário.

Resolução
Cepram dispensa licenciamento ambiental do 

PEV

Maceió já conta com 15 pontos de coleta de logística reversa de lâmpadas

BNB – Para auxiliar os empresários do 

Comércio e de Serviços a obterem 

financiamento junto ao Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB), a Fecomércio 

apresentou, dia 3, proposta de parceria 

junto à instituição bancária. O objetivo 

é lançar o Acessa Crédito, projeto que  

oferece consultoria aos interessados 

em conquistar uma das linhas de 

financiamento do BNB, com juros 

menores e prazo diferenciado do 

mercado. O projeto é acessível às 

micro e pequenas empresas do setor, 

inclusive MEI. 

comunicacao@fecomercio-al.com.br

CERTIFICADO DIGITAL – O posto de 

Certificação Digital da Fecomércio 

recebeu, no dia 11, os 15 defensores 

públicos estaduais recentemente 

empossados pelo  Governo de 

Alagoas. Como para exercer suas 

funções peticionando nos processos 

eletrônicos os defensores precisarão 

fazer uso do certificado digital, o 

grupo foi encaminhado à Fecomércio; 

referência na prestação do serviço 

em Alagoas.

CÔNSUL - Como desdobramento do 

programa “Sua Empresa Mundo afora – 

fazendo bons negócios”, da Fecomércio, 

a diretoria da entidade e convidados 

receberam o cônsul geral da Argentina, 

Alejandro Lastra, na sede da Federação, 

para falar sobre internacionalização. A 

Argentina é um grande produtor de 

alimentos e, em Alagoas, existem 

grandes empresas do setor alimentício, 

mas poucas  importadoras no segmen-

to. A ideia é contribuir coma a cadeia do 

comércio para a importação direta. No 

encontro ficou acordado que a 

Federação fará um diagnóstico dos 

interesses do setor supermercadista 

para levantar quem deseja importar da 

Argentina e vice-versa, enviando essa 

relação ao cônsul. Da parte do cônsul 

será fixada uma rota de agendas para 

dar continuidade ao programa. Em 

novembro, a Fecomércio deverá 

receber a minuta do convênio que será 

firmado entre as partes.

Comércio em Dia
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Diversão
No mês das crianças, Sistema Fecomércio e Sindilojas filiados realizam o 

Brincando no Parque

 alegria do universo infantil 

A marcou as comemorações 

do Dia das Crianças em 

Arapiraca, Palmeira dos Índios, 

Penedo e União dos Palmares neste 

mês de outubro com o Projeto 

Brincando no Parque, uma realiza-

ção do Sesc e do Senac em parceria 

com a Fecomércio e os Sindilojas 

destes municípios. A ação contou 

com o apoio das prefeituras e 

empresários de cada cidade por 

onde passou.

O projeto foi realizado nos dias 12, 

em Arapiraca; 13, em Palmeira dos 

Índios; 20, em Penedo; e 21, em União 

dos Palmares, sempre em locais 

públicos e com atividades gratuitas 

das 16h às 20h. Por dois finais de 

semanas consecutivos, equipes das 

casas levaram muita diversão numa 

programação que atendeu não 

apenas às crianças, mas às famílias.

O Sesc promoveu ações recreativas, 

culturais, educativas e de desporto, 

por meio de diversas atividades 

lúd icas ,  que  inc lu í ram jogos 

populares, jogos cooperativos, 

palhaços, brinquedos infláveis, 

pernas de pau, xadrez gigante, 

pintura facial, fotografias, oficinas 

educativas, literárias, dentre outras 

propostas de animação. Na estrutu-

ra foram montadas quatro tendas e 

dois portais infláveis, além de um 

grupo de animação, professores de 

educação f ís ica,  recreadores, 

oficineiros, estrutura de som e a 

unidade móvel  de bibl ioteca, 

BiblioSesc.

O Senac participou com duas tendas 

oferecendo serviços de pintura 

facial, penteados, pintura de cabelo 

com spray e fotos artísticas. E as 

fotos divertidas com os personagens 

do mundo infantil como Chiquinha e 

Chaves e Minney e Mickey.

O projeto começou em 2012, em 

Arapiraca, mas desde o ano passado, 

as entidades representantes do 

Comércio levaram a ação para 

Palmeira dos Índios, Penedo e União 

dos Palmares. 

Penteados e pinturas faciais atraíram as crianças (Penedo) Personagens infantis eternizaram a alegria em fotos (União)

Palhaços levaram descontração ao público  (Arapiraca) Brincadeiras promoveram a interação (Palmeira)
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Panorama

NOTAS DE INTERESSE

REVISÃO - Após a divulgação, no dia 11, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) da alta de 4,2% do 

comércio varejista em agosto, a 

Confederação Nacional do Comércio 

(CNC) revisou de +4,3% para +4,5% sua 

estimativa de crescimento do setor 

este ano; primeira revisão positiva 

desde a greve dos caminhoneiros. Para 

a entidade, a liberação de recursos do 

PIS/PASEP ajudou nas vendas em 

agosto ao injetar aproximadamente R$ 

10,3 bilhões na economia.

CRESCIMENTO - O IBC-Br, uma espécie 

de sinalizador do PIB (Produto Interno 

Bruto), registrou alta de 0,47% em 

agosto, acima da projeção do mercado, 

de 0,28%, e marcando o terceiro mês 

seguido de avanço, segundo dados 

divulgados pelo Banco Central (BC) no 

dia 17. Apesar de ter batido as estimati-

vas, a alta ficou abaixo dos aumentos 

registrados em julho (0,65%) e em 

junho (3,45%). Segundo analistas, os 

setores de varejo e serviços sustenta-

ram a economia em agosto. 

DUPLICATA ELETRÔNICA – O Senado 

Federal aprovou, no dia 17, a criação da 

duplicata eletrônica. A duplicata é um 

título de dívida que circula entre 

empresas. Um dia antes, o projeto 

havia sido aprovado em comissão do 

Senado. O texto segue para sanção 

presidencial. Para os defensores, o 

registro digital ajudará na redução de 

fraudes e facilitará a transação desses 

papéis, estimulando a concorrência 

entre os bancos. Segundo a equipe 

econômica, ajudará a baixar os juros.

Aspas“

“A projeção é feita com dados 
coletados até agosto. Caso o 
comércio tenha registrado em 
setembro a mesma dinâmica, é 
provável que o saldo alagoano fique 
em 590 temporários”

Felippe Rocha, assessor econômico 
da Fecomércio ao projetar as vagas 
temporário que o mercado alagoano 
deve absorver este ano.

“A capacitação do SEGS é impor-
tante para o desenvolvimento de 
ações gerenciais visando o aumento 
da representatividade, sempre 
buscando gerar valor para os 
associados”

Fábio Bentes, economista-chefe da 
Confederação Nacional do Comércio 
(CNC) ao analisar o mercado de 
trabalho na economia atual.

“Mesmo com a inflação ainda 
baixa e com juros em queda, 
e s t a m o s  p a s s a n d o  p o r  u m 
processo de indefinição política 
que inibe a materialização dos 
investimentos”

Vagner Cavalcanti, gerente adminis-
trativo da Fecomércio ao realizar o 
treinamento em gestão sindical no 
Sindilojas Penedo.

“É inegável o potencial turístico que Alagoas possui, 

mas não podemos apenas nos basear em nossas 

belezas naturais para atrair o turista. Num mercado 

cada vez mais dinâmico, é preciso acompanhar as 

tendências e pensar novas estratégias que venham a 

somar para a economia que o turismo movimenta”

Cláudia Pessôa, assessora da presidência da Fecomércio AL ao 

acompanhar o seminário Novos Mercados & Estratégias, da CNC.
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Panorama

 Legislativo

A iniciativa marca o aniversário da 

Lei nº 13.467/2017, que há um ano 

modernizou as relações de trabalho no 

Brasil e tem como o objetivo de discutir 

de forma isenta e científica os aspectos 

que englobam a nova lei trabalhista. As 

jornadas acontecem em 21 capitais 

brasileiras, além de dezenas de eventos já 

programados no interior do Estado.

Em Maceió, as conferências foram 

“Perspectivas Jurídicas da Modernização 

da Legislação Trabalhista”, com Bento 

Herculano Duarte Neto; “Modernização 

das Leis Trabalhistas e o Novo Sistema de 

Relação do Trabalho”, com Sérgio Torres; 

e “As demandas judiciais trabalhistas na 

Caixa e as ações para redução do acervo”, 

com o advogado Bruno Carneiro.

A modernização das leis trabalhis-

tas foi abordada no dia 29, às 19h, no 

auditório do Senac Poço, pelos desem-

bargadores do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (TRT 6) e da 21ª 

Região (TRT 21), respectivamente, Sérgio 

Torres e Bento Herculano Duarte Neto, e 

pelo advogado da Caixa Econômica 

Federal, Bruno Carneiro. Os juristas 

vieram a Maceió pelo projeto Jornadas 

Brasileiras de Relações do Trabalho, uma 

realização da Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público da 

Câmara dos Deputados; da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC); da Federação do 

Comércio do Estado de Alagoas 

(Fecomércio AL) e do Instituto Brasileiro 

de Ensino e Cultura (IBEC). 

REFORMA TRABALHISTA

Esperada pelo setor produtivo para 

adequar as relações de trabalho à 

evolução social e tecnológica, a Reforma 

Trabalhista foi considerada necessária 

para dar segurança a essas relações. 

!

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

+1,66%

Set/2017

Set/2018

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

+38,26%

Set/2017

Set/2018

108,2 pontos

110 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

-7,35%  

Set/2017

Set/2018

75 pontos

103,7 pontos

66,7%

61,8%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Pesquisa Mensal de Serviços em Alagoas durante 
o mês de agosto

+5,2%  

Pesquisa Mensal do Comércio em Alagoas no mês 
de agosto

+3,2%

+0,48% Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro

+3,34% Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ano

-3,6%   Pesquisa Mensal de Serviços para AL (últimos 12 meses)

+0,5%   Pesquisa Mensal do Comércio para AL (últimos 12 meses)

MAIS NÚMEROS
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Dentro deste contexto de estímulo, o 

Projeto desenvolve atividades como o 

“Tapete Literário”, que aborda questões 

da importância do livro e seus cuidados, 

também o “Jogo da Memória Literário”, 

com personagens da literatura 

infantojuvenil, “Caça-palavra e Palavra 

cruzada”, trazendo temáticas variadas, 

dentro das principais datas comemora-

tivas, “Pintura literária” para as crianças 

em alfabetização, leituras e contações 

de histórias.

onsiderando a leitura um 

C fator imprescindível para o 

desenvolvimento intelectual 

do indivíduo, o Sesc atua com o 

projeto BiblioSesc, uma unidade 

móvel, que leva um rico acervo de 

livros para crianças, jovens e adultos.
São duas unidades BiblioSesc que 

percorrem a cidade de Maceió e 

Arapiraca, indo em localidades que não 

têm bibliotecas ou de difícil acesso a 

esses espaços, realizando diversas 

atividades literárias, com serviço de 

empréstimo de livros, sem custo. O 

Projeto tem uma rotina diária de 

visitação em 10 bairros, além de atender 

solicitações extras de instituições de 

educação e cultura, com objetivos 

semelhantes de incentivo à leitura na 

formação do leitor.

Atualmente o acervo contém cerca de 

três mil obras, distribuídos em livros 

didáticos, de autoajuda, das literaturas 

brasileira, estrangeira e infantojuvenis, 

além de dicionários e almanaques. 

Para a coordenadora de Biblioteca do 

Sesc, Aberiluce Monteiro, esta ação faz 

uma enorme contribuição na formação 

do cidadão. “O projeto BiblioSesc trata-

se de mais um trabalho social que o 

Sesc desenvolve a nível nacional, com 

qualidade técnica e efetiva. A iniciativa 

resulta num aprimoramento da 

qualidade de vida, auxilia na redução 

dos índices de analfabetismo, no 

desenvolvimento de ações educativas, 

culturais e de lazer para a comunidade, 

proporcionando maior estreitamento 

entre o leitor e o livro”, concluiu. 

“Consideramos o projeto BiblioSesc um 

grande atrativo para a comunidade, 

devido sua especificidade quanto o 

acesso ao livro e leitura totalmente 

gratuito e de serviço único em nosso 

Estado, onde todo o público se 

beneficia, haja vista, o grande número 

de solicitações que recebemos das 

instituições de ensino público e 

particular, como também de outras 

entidades que trabalham com a 

comunidade de forma geral”, pontuou a 

coordenadora de Biblioteca do Sesc. 

Com mais de dez anos atuando, o 

Projeto vem atingindo seus objetivos: 

formando leitores e multiplicadores. O 

escritor Tony Ferr, que já foi assíduo na 

ação do BiblioSesc, lançou recentemen-

te seu primeiro livro “Um gesto de 

amor”, uma oportunidade que surgiu 

por meio da mediação de leitura no 

projeto.

Segundo a equipe do projeto BiblioSesc, 

a grande procura do público infanto-

juvenil para empréstimos e leituras é 

pela coleção do Percy Jackson: Onde 

está Wally?, Divergente, Instrumentos 

Mortais, Harry Potter e Jogos Vorazes, 

além da literatura brasileira dos autores 

Ana Maria Machado, Monteiro Lobato, 

Ruth Rocha, Ricardo Azevedo, Sylvia 

Orthof e Ziraldo.

A Leitura

Sesc incentiva o hábito da leitura por meio do projeto “BiblioSesc de Maceió 

e Arapiraca”

BiblioSesc Maceió - Contação de histórias, bairro do Vale do Reginaldo
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C
om o papel educativo, o projeto 
Sesconhecer proporciona para 
crianças, jovens e adultos o 

conhecimento de outras regiões, com 
culturas e costumes diferentes de sua 
realidade por meio de viagens e 
passeios.  

A ação do Sesc, que está completando 10 
anos em 2018, desenvolve atividades 
pedagógicas para pessoas com renda 
familiar até três salários mínimos, inscritos 
no Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG). Entre os atendidos, 
estão:  trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo e seus depen-
dentes, participantes de projetos sociais 
diversos do Sesc Alagoas e estudantes da 
rede pública de educação básica. Desse 
modo, fortalece a interdisciplinaridade e o 
trabalho integrado entre as áreas 
envolvidas.

O projeto, desenvolvido por meio 
Turismo Social do Sesc, apresenta dois 
formatos: passeios e excursões. A 
programação é idealizada e executada 
por uma equipe de profissionais 
multidisciplinar: Turismólogo (coorde-
nação de Turismo Social Sesc), Guias de 
turismo (Regional, Nacional e local, 

terceirizados), professores, biólogos, 
historiadores, existindo momentos de 
troca de experiências com líderes 
comunitários e personalidades locais 
diversas,  prezando sempre pela 
qualidade da atividade. Os temas 
estabelecidos para o exercício, são 
determinantes para definição dos 
roteiros, que avaliam ainda a idade e o 
grau de conhecimento de cada grupo de 
viajantes.

Ao longo dos anos, vem ampliando 
conhecimentos e colaborando para 
construção de uma sociedade melhor, 
realizando inúmeras atividades 
alinhadas ao conteúdo programático 
escolar, colaborando com o aprendiza-
do dos alunos. Para 2018 foram 
previstos 39 passeios de meio período 
ou período integral e 04 excursões, 
gerando aproximadamente 1.680 
atendimentos/frequências.

Os participantes contemplam os mais 
diversos ambientes, e vão desde visitas 
a reservas ecológicas e espaços 
artísticos, até destinos turísticos 
regionais ricos em acervo histórico, 
cultural, científico, etc. O projeto já 
passou por cidades como Marechal 
Deodoro, Palmeira dos Índios, Penedo, 

Porto Calvo, Porto de Pedras, Piranhas 
e União dos Palmares, além de 
trabalhar municípios sem muita 
tradição turística, como Arapiraca, Boca 
da Mata e São José da Laje. Os estados 
vizinhos de Pernambuco e Sergipe 
também são comumente contempla-
dos na programação.

Para o Coordenador do Turismo Social 
do Sesc, Apolinário Júnior, o Projeto, 
além de ampliar conhecimentos, 
também contribui com o desenvolvi-
mento e a formação de cidadãos mais 
conscientes. “Percebemos que ao longo 
desses anos conseguimos auxiliar os 
públicos atendidos a desenvolver o 
sentimento de pertencimento e o 
autoconhecimento. Elas passam a se 
apropriar da sua cultura, da sua história, 
costumes e aprendem a ter orgulho do 
seu lugar. Já o autoconhecimento eleva 
a autoestima e amplia horizontes. O 
saber, o conhecer e o ser, oferecem 
autoconfiança na troca de experiências 
em novos lugares. Elas saem do seu 
cotidiano para descobrir outros 
mundos com a sensação de que 
merecem estar ali, porque entendem 
que também estão aptas a trocar 
experiência”, afirmou Apolinário. 

Sesconhecer
Sesc oportuniza para crianças, jovens e adultos viagens, 

conhecimentos e cidadania

Palácio do Governo - Museu Floriano Peixoto



O
 Sesc, atento no desenvolvi-
mento integral das crianças 
no âmbito escolar, realiza 

ações que vão além da sala de aula, 
por entender que a evolução do ser 
humano depende das múltiplas 
dimensões para acontecer na sua 
plenitude.

Esta iniciativa acontece com a união 
das áreas de Nutrição e Educação do 
Sesc, que realizam um trabalho 
técnico qualitativo e efetivo. 

Também são oferecidas atividades 
de interação com os pais, como 
palestras, oficinas e orientações, 
além do envio do resultado do 
Avansesc. Caso haja algum desvio 
nutricional, os mesmos são convida-
dos a comparecer à Unidade de 
Educação para conversar com a 
nutricionista e psicóloga escolar 
sobre o dia a dia da criança, recebem 
orientações nutricionais e psicológi-
cas, visando a melhora da qualidade 
de vida, tanto para a criança quanto 
para a família. 

Inserido no calendário escolar, o 
projeto de Prevenção da Obesidade 
atua com inúmeras atividades de 

educação nutricional com materiais 
didáticos durante o ano letivo. As 
crianças vivenciam o conhecimento 
com ludicidade e muita interação, 
participando de jogos, brincadeiras, 
oficinas culinárias, criação de horta 
escolar, feira de conhecimento em 
nutrição e AvanSesc. 

Desta maneira, desenvolve desde 
2016 o projeto de Prevenção da 
Obesidade nos Alunos da Educação 
Infantil, com idade entre 3 a 6 anos. A 
iniciativa surgiu pela constância alta 
no percentual  dos índices de 
sobrepeso e obesidade infantil 
aferidos no projeto AvanSesc 
(avaliação antropométrica dos 
alunos Sesc), onde, nos últimos anos, 
apresentaram  uma  rea l idade 
preocupante no desenvolvimento 
saudável das crianças e à projeção 
das gerações futuras, que corrobora 
com o panorama mundial.  

Para agregar ainda mais no avanço do 
aprendizado para com os alunos, 
este ano o Projeto inovou com a visita 
dos estudantes mensalmente à Feira 
Orgânica realizada pelo Mesa Brasil.  

Para a nutricionista da Unidade de 
Educação Sesc Jaraguá, Camila 
Nogueira,  “o Projeto tem sua 
importância na atuação como um 
agente transformador em busca de 
constantes melhorias, com vistas à 
construção não apenas de diagnósti-
cos de estado nutricional satisfatóri-
os, bem como de estratégias de 
promoção de melhoria da qualidade 
de vida dos alunos e comunidade 
escolar”, enfatizou.

A ação busca estimular a mudança de 
hábito al imentar inadequado, 
desenvolver habilidades cognitivas e 
sensoriais, bem como incentivar e 
aguçar o paladar dos alunos por meio 
das oficinas culinárias, ao oferecer a 
diversidade alimentar regional, 
consumindo alimentos de alto valor 
nutritivo. 
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Alimentação Saudável
Sesc promove mudança no hábito alimentar por meio de diversas 

atividades educativas e saborosas 

Bons hábitos alimentares devem começar desde a infância
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Atletas da paranatação

Paracopa Sesc
Sesc promove a inclusão e participação de pessoas com deficiência por 

meio de uma ação esportiva 

O ferecer atividades e espaços 
inclusivos para estimular o 
respeito  ao  outro  e  às 

diferenças, fazem parte da proposta 
do Sesc com o projeto “Paracopa 
Sesc”, realizada no mês de setembro. 

A Paracopa aconteceu entre 17 a 22 de 
setembro, e contou com mais de 120 
pessoas com deficiência e seus 
familiares, que participaram de ações 
lúdicas/recreativas, futsal para 
surdos, paranatação, basquete em 
cadeira de rodas, paravôlei, futsal 
para síndrome de down e gincana 
inclusiva (atividades que envolvem as 
famílias), onde, todos ganharam 
medalhas como forma de presentear 
e parabenizar a participação.

Para o analista em esporte e recrea-
ção do Sesc, Adonai Seixas, são 

inúmeros os benefícios que um 
projeto desse porte oportunizada 
para a sociedade. “As práticas de 
inclusão social, seja na diversidade 
esportiva ou cultural, promovem o 
aprender juntos, ou seja, qualquer 
quer especialidade, modifica e molda 
os hábitos e auxilia a construção da 
autoestima da criança especial desde 
seus anos iniciais na escola ou na 
sociedade”, reafirmou o analista. 

O Sesc contou ainda com a participa-
ção da Associação Juliano Varela, de 
Campo Grande – MS, que prestigiou o 
evento com mais de 18 alunos com 
Síndrome de Down e DI.0, além das 
parcerias Institucionais, como a 
Associação dos Deficientes Físicos de 
Alagoas (ADEFAL), Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude (SELAJ) e 
Rios Viação. 

A iniciativa surgiu pelo Departamento 
Nacional do Sesc, com a proposta de 
um projeto voltado, em sua essência, 
ao atendimento as pessoas com 
deficiência. Promovendo o bem-
estar, a qualidade de vida, o empode-
ramento dessas pessoas a levarem 
uma vida ativa, ainda, a reafirmação 
da missão do Sesc como promotora 
de ações sociais e inclusivas. 

Futsal para síndrome de down: Alagoas e Mato Grosso do Sul
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Transformando vidas
Aluno busca mudar sua área de atuação e, no Senac, encontra mudança de 

vida. Hoje, Bruno dos Santos é dono do próprio negócio

Concluinte da graduação em Direito, 

Andreza Barros, 28, conta que o 

curso do Senac agregou conheci-

mentos importantes à formação 

acadêmica. “Na construção do 

projeto integrador, observamos 

situações problemas e apresentamos 

propostas de melhoria, o que nos 

proporcionou mais segurança para 

enfrentar os desafios do mundo do 

trabalho”, conta ela. Experiência 

compartilhada pelos alunos Marba 

Gomes, 18, e João Rosendo, 21 que, 

durante o seminário, apresentaram 

as tendências tecnológicas que 

exigem um novo perfil profissional. 

“Foi uma experiência enriquecedora 

que nos fez entender que precisa-

mos estar sempre dispostos a 

aprender, mantendo uma postura 

proativa a fim de fazer a diferença”, 

reforça Marba. “Dividimos nossa 

equipe em 'setores' e conseguimos 

colocar em prática tudo o que 

aprendemos durante o curso. 

Estamos muito felizes”, complemen-

ta Rosendo. 

Leila Santos, pedagoga que acompa-

nhou a turma durante o curso, conta 

que, desde o início, os alunos 

surpreenderam pelas ideias inova-

doras que apresentavam em sala. “A 

marca formativa empreendedorismo 

foi muito evidenciada nessa turma e 

isso fez toda a diferença”, conta ela. 

“Alinhamos a teoria à prática e 

ficamos muito felizes com o nível de 

profissionais que estamos entregan-

do ao mercado de trabalho”, salienta 

a instrutora Laura Costa. “Eles saem 

do curso com outra visão de merca-

do e ainda mais preparados para os 

desafios”, finaliza a instrutora 

Mayjane Ferreira.

O microempresário  é  um dos 

concluintes do curso de Assistente 

Administrativo, turma que, no dia 2 de 

outubro, apresentou ao público, no 

auditório da Unidade Poço, o projeto 

integrador sobre o mercado de 

trabalho e seus desafios, seminário 

que marcou o encerramento do 

curso. Divididos em grupos, os alunos 

discutiram temas como empreende-

dorismo, inovação, e tabus sociocul-

turais, dividindo com o público a 

experiência adquirida por meio de 

visitas técnicas realizadas em 

empresas  a lagoanas,  a lém da 

apresentação de uma peça teatral 

dentro da qual destacaram o desen-

volvimento das práticas administrati-

vas com exemplos de atitudes 

sustentáveis.

B runo dos Santos,  28,  é 

profissional de Educação 

Física. E um dos planos para 

2018 era mudar de área. Por isso, 

procurou o Senac e se matriculou no 

curso de Assistente Administrativo. 

“Ainda não sabia bem o que buscava, 

mas tinha certeza de que o curso do 

Senac iria abrir a minha visão”, conta 

ele que, durante uma das aulas, foi 

desafiado a criar uma empresa 

fictícia a fim de colocar em prática os 

ensinamentos do curso. E naquele 

desafio, Bruno encontrou uma 

oportunidade.

Ao seguir o passo a passo para a 

criação da empresa, ele conta que 

encontrou um nicho de mercado no 

bairro do Prado, onde mora, e 

resolver ir além. “Assim surgiu a 

Vitality – Saladas no Pote, um 

delivery de saladas que tem sido um 

sucesso entre nossos clientes, em 

especial, os funcionários de hospitais 

e o público das academias localizadas 

no Prado”, explica ele, que conta com 

a ajuda da esposa e da cunhada para a 

produção e entrega do produto. “Sou 

muito grato ao Senac  pelo incentivo 

e pelo norte na condução da minha 

vida profissional. Na instituição, 

encontrei muito mais do que eu 

buscava”, comemora ele que, em 2019, 

pretende fazer o curso superior de 

Administração.

Empreendimento foi apresentado ao público no projeto de conclusão da turma



FOLHA FECOMÉRCIO  19

Capacitação
Plano Diretor de Saúde e Segurança do Senac promove treinamento para 

Para Cristian Brito, instrutor do Rio 

Grande do Norte, “a capacitação é uma 

prova do cuidado que o Senac tem com 

seu colaborador e com seus alunos. Já 

estou na instituição há 15 anos e 

estamos sempre evoluindo para 

continuar a transformar vidas e, com 

isso, transformar a sociedade por meio 

da Educação”.  Valderiza Lins é 

instrutora do Regional Maranhão e 

concorda com o colega ao afirmar que 

“o curso dá a oportunidade de enxergar 

melhor as possibilidades e a aplicação 

das mesmas no dia-a-dia do docente. 

Agora  queremos  alinhar  essas 

propostas para beneficiar nossos 

estudantes e desenvolver novos 

projetos na área de Saúde”.

Na área há 20 anos, Célio é Black Bent e 

especialista em Lean Healthcare, além 

de atuar como consultor e avaliador de 

certificação ONA (Organização 

Nacional de Acreditação) e ISO (Sistema 

de Gestão de Qualidade). “Nossa maior 

intenção é formar multiplicadores 

dentro da Instituição para que eles 

possam fortalecer a área em seus 

regionais e propor novidades ao eixo 

educacional”, explicou o professor. “Para 

alcançar o resultado, vamos estudar 

conceitos e cases de sucesso, alinhando 

a  teoria  com  a  minha  prática 

profissional, que será passada a eles 

durante a oficina”, completou ele.

I
nstrutores do Senac de todo 

Nordeste e do Espírito Santo se 

reuniram, nos dias 25 e 26 de 

outubro, no Hotel Ritz Lagoa da Anta, 

para participar do curso Auditoria 

Hospitalar. Promovido pelo Plano 

Diretor de Saúde e Segurança do Senac, 

o curso foi ministrado por Célio Luiz 

Banaszeski.

De acordo com Eliene Sarafim, gerente 

da Unidade Poço do Senac Alagoas, “o 

treinamento atende a uma demanda 

identificada na pesquisa com gestores 

da área hospitalar do nordeste e 

Espírito Santo e já planejamos expandir 

nosso portfólio, apresentando esse 

curso como mais uma novidade e 

resultado alcançado do Plano Diretor”. 

Segundo Sandro Diniz, assessor de 

Educação Profissional do Senac 

Alagoas, “esse é só o começo, já estamos 

planejando um segundo momento para 

dar continuidade à essa formação e 

também estamos estudando as outras 

sugestões propostas pelos nossos 

instrutores”, concluiu ele.

F ormado em 2013, o Plano 
Diretor de Saúde e Segurança 
trabalha  pela  inovação  e 

ampliação do portfólio de cursos, 
promovendo a integração das práticas 
educacionais dos estados de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, e 
Espírito Santo. 
Entre os resultados desse trabalho, 
destacam-se a criação de novos 
cursos, a elaboração de procedimentos 
operacionais  padronizados,  o 
crescimento nos campos de estágio e 

parcerias, o alinhamento do portfólio, a 
construção de itinerários formativos 
que possibilitam ao aluno a construção 
de carreira na área de Saúde e a 
unificação da identidade visual dos 
cursos de Saúde e Segurança dos 
regionais que compõem o grupo.

PLANO DIRETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA

Curso foi realizado no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió



A fim de facilitar o acesso dos alagoanos 
a cursos de Inglês, Espanhol e Francês, 
o Senac Idiomas mudou de endereço! 
Com uma Unidade especializada que 
oferece cursos regulares e uma 
programação alternativa que atende a 
necessidades e públicos específicos, a 
nova casa está localizada na Rua 
Francisco Amorim Leão, no bairro do 

Pinheiro.

De acordo com Felipe Dietschi, 
gerente da Unidade, “toda mudança é 
bem-vinda e essa ainda traz comodi-
dade e conforto para nossos alunos 
que passaram a contar com mais 
espaço no estacionamento e com a 
presença de outros estabelecimentos 
comerciais em uma parte central da 
cidade”.

Com nove salas de aula equipadas 
com multimídia, sala de estudo e 
espaço convivência, a nova unidade 
também conta com o anexo de 
Tecnologia que possui um estúdio 
fotográfico e sete laboratórios de 
informática, entre eles, o laboratório 
de MacBook.

Ana Beatriz Honorário é aluna do 
curso Inglês Básico 3 e concorda com 
a colocação do gerente. “Definitiva-
mente foi uma melhora, o espaço é 
mais aconchegante, bem organizado 
e a disposição das salas de aula 
ajudam na interação com o profes-
sor”, falou ela. Randerson Gama, 
colega de turma de Ana, também 
gostou da mudança e afirma que “a 
dinâmica das aulas realmente mudou 
para melhor com a nova estrutura, 

então já há uma grande diferença 
nesse sentido”.E m um mundo cada vez mais 

conectado, dominar outra 
l íngua  virou  questão  de 

sobrevivência. Isso porque as empresas 
com colaboradores que falam outro 
idioma têm mais chances de fechar 
parcerias internacionais. Por isso, cada 
vez mais instituições procuram 
funcionários que apresentem esse 
conhecimento. Outra vantagem para 
os profissionais que conhecem um 
idioma estrangeiro é a possibilidade de 
ganho salarial de até 51,89% em relação 
aos que não sabem falar outra língua.

Segundo o diretor de Educação 
Profissional do Senac Alagoas, Marco 
Antônio Santos, “essa integração das 
áreas trará mais modernidade à 
metodologia de ensino e fomentará a 
educação entre os jovens, afinal, 
nosso maior objetivo é oferecer o 
melhor aos nossos alunos”. Telma 
Ribeiro, diretora Regional do Senac 
Alagoas,  também reafirmou o 
compromisso da instituição com os 
estudantes. “Pensamos na comodi

www.al.senac.br
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Investimento
Nova Unidade de Idiomas e Tecnologia do Senac Alagoas traz mais 

comodidade e conforto para alunos da Instituição

Conselheiros do Senac visitam a nova Unidade
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Para o conselheiro Manoel Baia, 
“todos que participaram do projeto 
estão de parabéns pela melhoria e 
pelo cuidado em colocar sempre o 
aluno em primeiro lugar”. Wilton 
Malta,  presidente  do  Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac, também 
parabenizou a equipe pela organiza-
ção da unidade. “Esse é mais um 
investimento que beneficiará os 
alunos, afinal, a nova casa oferece um 
excelente custo-benefício e educação 
com o nível de excelência já conheci-
do do Senac”, concluiu ele.

dade de uma unidade melhor localiza-
da e na unificação com a área de 
Tecnologia que trará o apoio exigido 
pela metodologia SMRT e pelos 
centros de certificação”, explicou ela.

Unificação das áreas em uma Unidade beneficiará alunos

CONHEÇA A UNIDADE!

MATRÍCULAS ABERTAS

Quer conhecer a nova Unidade? Faça 
uma visita! Estamos com matrículas 
abertas para cursos nas áreas de Artes 
(Iniciação à Fotografia e Fotografia 
Digital com Photoshop), Comunicação 
(A Arte de Falar em Público, Comunica-

ção Empresarial, Comunicação nas 
Redes Sociais e Programação Neuro-
linguística), Idiomas (Inglês, Francês e 
Espanhol) e Tecnologia (AutoCAD, 
CorelDRAW, Desenvolvedor de Games, 
Excel Básico, Intermediário e Avança-
do, Formação Adobe CC Vídeo, 

Illustrator, Photoshop e InDesign, 
Informática Básica, Internet e Redes 
Sociais, Montador e Reparador de 
Computadores, Redes de Computado-
res e Revit Architecture).  Mais 
informações: 2122.7884 / 7950 ou 
www.al.senac.br.



22  OUTUBRO 2018

Com a consolidação da chamada “sociedade do 

conhecimento” e a fim de dar mais eficiência ao 

mundo corporativo, que já não se sustentava mais 

com as políticas tradicionais onde os funcionários 

tinham uma postura essencialmente passiva, pois 

passividade não combina com resultados extraordi-

nários e, mesmo que em muitos momentos os 

funcionários tenham realmente que se submeter as 

ordens  dos seus líderes, é importante também ter 

um perfil ativo, dinâmico e empreendedor para 

realizar bem suas funções e conquistar suas metas. 

Observa-se a importância do aproveitamento 

criativo e inovador dos colaboradores dentro das 

organizações

Nesse cenário, surge o conceito de gestão por 

competências, que intenciona o desenvolvimento de 

pessoas habilidosas, entusiasmadas, com talentos e 

atitudes, trabalhando em sintonia com a rapidez e 

diferenciação que um mundo globalizado exige, 

tornando a empresa competitiva. 

No entanto, para que esses colaboradores 

diferenciados prosperem, é preciso que a organiza-

ção tenha um clima de trabalho sadio, amistoso, 

motivador e voltado para o progresso. Esse é o 

grande propósito da gestão por competência: a 

viabilização do contínuo desenvolvimento das 

pessoas, aliada aos interesses da empresa. Uma das 

definições mais populares diz que a competência se 

dá na junção de três qualidades: o conhecimento, a 

habilidade e a atitude, enquanto que outra corrente 

diz que competência é percebida no impacto da 

realização. Ou seja, o foco do primeiro conceito está 

nas qualidades do indivíduo e o do segundo está do 

desempenho. 

 Com o surgimento do conceito de compe-

tência, as organizações assumem um novo posicio-

namento. Na aplicação na captação de talentos, a 

gestão por competências o torna mais objetivo. Isso 

porque através do mapeamento das competências 

necessárias a cada cargo e visando as prioridades e 

metas da organização, é possível aprimorar o foco da 

seleção. Podem ser utilizadas ferramentas como 

jogos, dinâmicas situacionais e entrevistas para 

detectar a presença ou ausência de competências de 

cada candidato, permitindo um maior conhecimento 

dos mesmos e a análise de compatibilidade das suas 

características com as necessidades do cargo e da 

organização.  Além disso, a gestão por competências 

tem grande impacto no desenvolvimento de pessoal. 

Isso porque leva em consideração não apenas o cargo 

ocupado, mas também os principais dados do 

currículo de cada pessoa, observando as diferenças 

individuais e as qualificações já possuídas, bem como 

a evolução da carreira.

Percebe-se, portanto, que a Gestão por 

Competência é utilizada porque se trata de um 

sistema eficiente que garante não só o resultado para 

a empresa, mas também desenvolvimento profissio-

nal aos colaboradores. O resultado, em vista disso, 

ocorre como consequência a melhoria do conjunto.

Artigo

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

Gestora de RH da Fecomércio

formada em Administração de Empresas 

e pós-graduada em Gestão Estratégica de RH.

Tahinara Angelo Franquêta
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