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O
Comércio é a base econômica de 

Alagoas. Nosso setor responde por 

um bom percentual do Produto 

Interno Bruto (PIB), alcançando 72%, além de 

assegurar 60% dos empregos formais. Um 

setor tão forte como esse não pode ficar sem 

o apoio dos poderes constituídos. Por isso, 

iniciamos um trabalho de articulação para 

levar ao legislativo a discussão do apoio ao 

Comércio.

Nossa intenção é criar uma abertura 

para a instalação da Frente Parlamentar em 

Defesa do Comércio de Bens, Serviços e Tu-

rismo e, assim, ter um canal de diálogos com 

o legislativo de forma que nossas reivindi-

cações possam ser ouvidas, bem como sejam 

discutidas orientações e soluções; enfim, um 

canal de comunicação. Afinal, a definição de 

políticas que interferem no cotidiano das 

empresas tem seu início no legislativo.

No cotidiano à frente da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de Alagoas, tenho me deparado com 

pedidos dos mais variados segmentos de 

nossos representados, mas todos com algo 

em comum: um pedido de socorro. O em-

presário de hoje ainda sente – e sentirá – os 

resquícios da crise econômica. Apesar de 

estarmos num momento de retomada, não 

se volta ao caminho tão rápido quando se 

para bruscamente no trajeto. 

Por isso, contamos com a sensibilidade 

dos poderes nesse processo de defesa e 

apoio para dar condições do nosso comércio 

voltar a crescer. A Frente Parlamentar con-

tribuirá com isso.

E sem esquecer que entre as bandeiras 

Presidente do Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Setor forte

da Federação está a Gestão Pública Eficaz, 

outro ponto que estamos à frente é a rea-

lização do Encontro com Prefeitos, em abril. 

A intenção é difundir entre os gestores dos 

municípios alagoanos a ideia de que o 

prefeito pode – e deve – atuar com o em-

presariado no desenvolvimento local por 

meio do apoio ao comércio. Com isso, acre-

ditamos que haverá o crescimento da eco-

nomia, e economia estimulada transforma a 

realidade social.
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Entrevista

O
setor atacadista de Alagoas 
faturou cerca de R$ 3,5 bi-
lhões, em 2015, e emprega em 

torno de 13 mil trabalhadores. São 744 
empresas atacadistas que atuam no ra-
mo de alimentos, legumes, peças de 
veículos, entre outros. O Sindicato do 
Comércio Atacadista e Distribuidor do 
Estado de Alagoas (Sincadeal) repre-
senta esse grupo economicamente 
forte do Estado. O presidente da enti-
dade, desde janeiro de 2014, é o empre-
sário e bacharel em Direito Valdomiro 
Feitosa, que iniciou no ramo de bom-
boniere atacado, em 1979. Hoje é sócio 
de uma empresa atacadista de produ-
tos de panificação. Em varejo, é sócio 
diretor de três estabelecimentos. A re-
lação com a vida sindical iniciou em 
1984, com a presidência do Sindicato 
dos Panificadores e Associação dos 
Panificadores. Em gestão anterior, foi 
diretor financeiro do Sincadeal e dire-
tor da Fecomércio. Atualmente, é o se-
gundo vice-presidente e membro do 
Conselho de Representantes da Feco-
mércio. Valdomiro é ainda vice-presi-
dente da Associação dos Juízes Clas-
sistas da Justiça do Trabalho e diretor 
da Federação das Indústrias do Estado 
de Alagoas (FIEA). Foi também juiz tem-
porário (juiz classista) da 19ª Região do 
Tribunal Regional do Trabalho, entre 
1993 e 1999. A seguir acompanhe a en-
trevista sobre os avanços da entidade e 
do segmento no Estado.

Folha Fecomércio - Como o senhor 
descreve o perfil do segmento atacadis-
ta hoje em Alagoas?

Valdomiro Feitosa - De modo geral, são 
todos os segmentos no ramo de medi-
camento, alimento, construção, entre 
outros. Se atuar no atacado ou como 
distribuidor é da competência do Sinca-
deal. Trata-se de um setor de grande im-
portância para o Estado no que se refere 
à arrecadação. Representamos o seg-
mento que mais arrecada e emprega. 
Em média, são 50 trabalhadores diretos 
por empresa entre pequenos e grandes 
empresários.

Folha Fecomércio - Qual é o foco do 
Sincadeal?

Valdomiro Feitosa - A atuação de re-
presentatividade estadual para todos os 
segmentos que tiver como finalidade 
atacado e distribuição. É contribuir com 
o desenvolvimento do setor por meio de 
ações que viabilizem condições favorá-
veis de manter e expandir os negócios. 

Folha Fecomércio - O segmento ataca-
dista é responsável por uma fatia inte-
ressante no mercado alagoano. O que 
falta para impulsionar ainda mais o de-
sempenho do setor?

Valdomiro Feitosa - Falta sensibilidade 
das autoridades fiscais e do próprio go-
verno em dar condições para o empre-
sário alagoano, ao homem da terra. Na 
prática, os empresários que chegam de 
fora têm recebido mais incentivos do 
que os daqui. Vale ressaltar a necessi-
dade de oferecer condições fiscais equi-
parando Alagoas aos estados vizinhos, 
principalmente, a Pernambuco. 

Folha Fecomércio - Do ponto de vista 
econômico, qual é a projeção para este 
ano?

Valdomiro Feitosa - Sabemos que a re-
cuperação econômica é um processo 
lento. Mesmo assim, estamos otimistas 
e apostamos em um crescimento em 
torno de 5% em relação ao ano passado.

Folha Fecomércio - Quais os principais 
avanços que o senhor aponta como con-
quistas nos últimos cinco anos?

Valdomiro Feitosa - Evoluímos con-
sideravelmente no quesito relaciona-
mento com a Sefaz e demais órgãos 
estaduais e municipais. Esse canal é 
essencial, pois o Estado precisa estar 
ciente dos gargalos. Ora, quando pen-
samos em crescimento econômico, os 
benefícios acontecem para ambas as 
partes. 

Folha Fecomércio - Como é a relação 
do Sincadeal com a Acadeal?

Valdomiro Feitosa - É uma relação de 

Reestruturação
A atual gestão do Sincadeal conquistou avanços que perpassam desde um canal com o 

governo estadual à estrutura da entidade, inclusive com a construção de um auditório

Segundo Valdomiro, a expectativa é de crescimento para o setor este ano



Entrevista

parceria. A Acadeal também vem contri-
buindo para o crescimento do Sincadeal 
porque trouxe para o Sindicato, princi-
palmente, o segmento de alimentos, ou 
seja, houve um crescimento no número 
de associados, o que fortalece o setor. 

Folha Fecomércio - Qual é a priorida-
de da atual diretoria à frente do Sinca-
deal?

Valdomiro Feitosa - Entendemos a 
necessidade de oferecer uma instala-
ção adequada para os nossos associa-
dos e colaboradores no que se reporta 
a estrutura física da entidade e de equi-
pamentos. Por isso, modernizamos 
desde a fachada (com revestimento), e 
os computadores até a construção de 
uma sala de reunião e um auditório 
com capacidade para 50 lugares. Nos-
sas prioridades vão além. Demos uma 
nova dinâmica à gestão do sindicato. 
Apostamos na divulgação para que a 
entidade se torne cada vez mais reco-
nhecida no segmento e a promoção de 
palestras de capacitação para os em-
presários e seus colaboradores. Outro 
foco é aumentar o número de associa-
dos. No ano passado, a base correspon-
dia a 74 de associados, sendo 52 pagan-
tes. Este ano, estamos executando um 
trabalho com a projeção de chegar a 90 
associados. Contrataremos uma em-
presa para fazer uma higienização do 
segmento para a cobrança da contribui-
ção sindical anual.

Folha Fecomércio - Quais serviços o 
Sincadeal oferece aos seus associados?

Valdomiro Feitosa - Assistência jurídi-
ca em termos de orientação, produtos 
com descontos especiais para os asso-
ciados, a exemplo de plano de saúde, se-
guros em geral e convênio com o Centro 
Universitário Tiradentes (Unit). 

Folha Fecomércio - Uma das conquis-
tas da atual gestão, em termos estrutu-
rais, foi a construção do auditório. Qual é 
a estrutura do espaço e como será utili-
zado pela entidade? 

Valdomiro Feitosa - A inauguração da 
sala de reunião e do auditório será no dia 
7 de abril, às 19h. A sala de reunião aco-
lherá as reuniões da diretoria e eventos 
de pequeno porte. Já no auditório, reali-
zaremos palestras, capacitação para o 
segmento e seus colaboradores. O audi-
tório dispõe de palco, datashow, sistema 
de som e banheiros. O espaço poderá 
ser alugado para quem tiver interesse e 
não seja do segmento.

Folha Fecomércio - Desde 2008, a 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
por meio da Fecomércio, vem inves-
tindo na gestão sindical. Quais os ga-
nhos para o Sincadeal que aderiu ao 
programa desde o início?

Valdomiro Feitosa - Os ganhos são vi-
síveis quando nos referimos à parte ad-
ministrativa, organizacional e estrutu-
ral. Com esse suporte, adquirimos mais 
conhecimento e direção para atuar nos 
interesses do sindicato. Aos poucos va-
mos colocando em prática. Precisamos 
do conhecimento aliado às condições 
favoráveis para colocar as experiências 
em prática. 

Folha Fecomércio - Quais foram os de-
safios encontrados pelo senhor na enti-
dade?

Valdomiro Feitosa - A entidade vivia no 
anonimato. Não havia reconhecimento. 
Agora, passamos a ser procurados. 

Folha Fecomércio - A Fesuper é um 
evento que reúne o segmento há 16 edi-
ções. Qual é a importância desse evento 
para o setor?  

Valdomiro Feitosa - É um momento no 
qual reúne os empresários do atacado e 
distribuidores com o segmento de vare-
jo. É nesse evento que o atacado apre-
senta seus produtos e novidades, forta-
lecendo a rede de contatos. É desse rela-
cionamento que muitas vendas surgem.  
A Fesuper é, certamente, uma boa opor-
tunidade de divulgar o próprio segmen-
to do atacado.

Folha Fecomércio - Como o Sincadeal 
atua no interior do Estado? 

Valdomiro Feitosa - Temos feito visitas 
nos municípios com maior concentra-
ção do nosso segmento. Arapiraca, Pal-
meira dos Índios, Santana do Ipanema, 
Olho D'Água das Flores e Maragogi. Vi-
sitamos estabelecimentos e realizamos 
reuniões. Contamos com a parceria da 
Acadeal em todo o Estado.

Presidente do Sincadeal

Segundo Vice-presidente da Fecomércio AL

Vice-presidente da Associação dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho

V aldomiro Feitosa
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A
convite do presidente da Fe-
deração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de Alagoas (Fecomércio AL), 
Wilton Malta, o deputado estadual 
Tarcizo Freire (PP) esteve (21/03), na 
sede da Federação. O objetivo do en-
contro foi solicitar ao deputado a-
poio para a instalação de uma Frente 
Parlamentar em defesa do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo. 

O gestor da Federação expôs a 
Freire que o convite busca potencia-
lizar a articulação com a classe polí-
tica para levar ao legislativo a discus-
são do apoio ao comércio e relem-
brou o peso do segmento para a eco-
nomia do Estado, uma vez que re-
presenta 72% do PIB e responde por 
60% dos empregos formais.

Para ressaltar a importância da 
interação com o legislativo, Malta e-
xemplificou a situação de empresas 
que estão com títulos protestados 
em cartório por parte da Fazenda Es-
tadual. “Empresários estão ligando 
praticamente com um pedido de so-
corro. Sabemos que a ação do gover-
no é legal, mas poderia ser feita de 
outra forma, como uma negociação. 
Os impactos do protesto vão além da 
cobrança. A empresa deixa de com-
prar, deixa de vender, não pode tirar 
dinheiro no banco e, sem dinheiro, 
como manter os empregos?”, ques-
tionou. A entidade aposta na sensibi-
lidade do Executivo acerca do cená-
rio econômico para criar um progra-
ma de parcelamento que possa dar 
condições dessas empresas se regu-
larizarem. E, caso já estivesse insta-
lada, a Frente Parlamentar contri-
buiria nesse processo.

A mesma opinião é a do presi-
dente do Sindicato do Comércio Ata-
cadista e Distribuidores em geral do 
Estado de Alagoas (Sincadeal), Val-
domiro Feitosa. Para ele, uma Frente 
Parlamentar fortaleceria o diálogo 
com o Executivo. “O setor atacadista 
tem sofrido os impactos da criação 
do Fecoep e de outras taxas. Costu-
mamos dizer que o secretário [Fa-
zenda] hoje é de fácil acesso, mas 

gosta de arrecadar. Essa questão da 
Substituição Tributária no atacado, 
por exemplo, quita todos os impos-
tos para somente depois repassar ao 
consumidor. Se acontecer alguma 
coisa no meio do caminho, como o 
caminhão tombar ou a carga for rou-
bada, para o Estado não interfere, 
pois está com seu imposto pago, mas 
ao empresário fica o prejuízo”, pon-
derou.

O deputado Tarcizo Freire se 
entusiasmou com a ideia. “Vamos 
trabalhar para criar a Frente Parla-
mentar. Garanto também participar 
dela como membro. No que estiver 
ao alcance da Casa Tavares Bastos, 
estamos à disposição de vocês”, afir-
mou. Com a experiência de quem 
realiza trabalhos sociais e vê de perto 
os impactos gerados pela ausência 
de empregos ou perspectivas, Tarci-
zo também defende que é preciso es-
timular o comércio.

A proposta inicial seria uma Au-

diência Pública na qual o Instituto 
Fecomércio apresentaria os dados 
da economia e do comércio de Ala-
goas.  A Federação convidará outros 
deputados a abraçarem a causa. Em 
recente visita à diretoria do Sistema, 
a deputada Jó Pereira (PMDB) tam-
bém demonstrou interesse para a ar-
ticulação da Frente.

Participaram do encontro o di-
retor regional do Sesc, Willys Albu-
querque; os presidentes do Conselho 
Fiscal da Fecomércio, Antônio Pinto; 
do Sindilojas União, Adeildo Sotero; 
do Sincadeal, Valdomiro Feitosa; e da 
Junta Governativa do Sincofarma, 
José Carlos Medeiros; os assessores 
da Fecomércio, Felippe Rocha, 
Cláudia Pessoa e Izabel Vasconcelos; 
a gerente administrativa da Federa-
ção, Yara Freire; e, pelo Senac Ala-
goas, a diretora de Administração e 
Serviços, Ivanilda Mendes, e o coor-
denador de Planejamento, Joel Ro-
drigues.

Instalação

www.fecomercio-al.com.br

Aproximação é relevante, pois decisões do legislativo interferem nas empresas

Fecomércio articula a criação de uma Frente Parlamentar para levar ao legislativo a 

discussão de apoio do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
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A
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio 

AL) promoverá, no dia 24 de abril, no 
Hotel Jatiúca, o Encontro com Prefeitos 
2017 – 2020: Governando o município, 
desafios e oportunidades. Realizado 
com o apoio da Associação dos Muni-
cípios Alagoanos (AMA), do Sesc, do 
Senac e do Instituto Fecomércio, o 
evento tem como objetivo promover 
uma aproximação com os prefeitos elei-
tos e reeleitos com o intuito de incluir na 
pauta dos municípios políticas favorá-
veis às empresas do comércio.

A expectativa das entidades é reu-
nir a gestão dos 102 municípios alagoa-
nos. Além de ter uma programação vol-
tada para que o prefeito atue com o em-
presariado no desenvolvimento local 
por meio do apoio ao comércio, a ação 
também apresentará aos gestores mu-
nicipais a atuação do Sistema Fecomér-
cio AL.  

O presidente da Fecomércio, Wil-
ton Malta, destaca a importância do en-
contro.  “Essa integração com os prefei-
tos como meio de buscar uma atuação 
conjunta entre gestores municipais e 
empresários visando o apoio ao comér-
cio local certamente só tende a fomen-
tar a economia e, consequentemente, 
contribuir para a melhoria de vida da so-
ciedade”, avalia.

Malta reforça que entre as ban-
deiras da Federação está a Gestão 
Pública Eficaz, por isso, a iniciativa de 
promover esse evento. “A partir do 
momento em que trabalhamos para 
despertar nos prefeitos a importância 
de atuar com os empresários para, 

juntos, serem protagonistas do de-
senvolvimento municipal, estamos 
convidando-os a pensar em infraes-
trutura adequada e políticas públicas 
de estímulo fiscal e tributário. E esses 
são interesses de nossos represen-
tados”, afirmou.

EVENTO
A programação será iniciada às 

9h com as boas vindas dos presiden-
tes Wilton Malta, da Fecomércio, e 
Hugo Wanderley, da AMA. A palestra 
“Construindo uma Agenda Positiva 
para governar o município”, ministra-
da pelo deputado federal e presidente 
da Fecomércio SE, Laércio Oliveira, 

será a primeira a ser apresentada aos 
gestores, às 9h30. Em seguida, a pro-
gramação trará os temas “Experiência 
Gestão Municipal”, com o prefeito de 
Garanhuns (PE), Izaías Régis Neto, às 
10h20; “Sistema Fecomércio - atua-
ção estratégica do Sesc, Senac e Ins-
tituto Fecomércio”, com o historiador 
e cientista político, Rodrigo Gomes 
Leite; e “Equilíbrio das finanças muni-
cipais: como qualificar o gasto e au-
mentar a receita”, com o economista e 
jornalista editor de economia da re-
vista Isto É Dinheiro, Luís Artur No-
gueira, às 11h10. O encontro será en-
cerrado com um almoço entre os par-
ticipantes, às 12h40.

Em prol do comércio

Segundo Malta, iniciativa foca na Gestão Pública Eficaz, bandeira da Federação

Fecomércio promoverá encontro com prefeitos alagoanos. Ação tem apoio 

da AMA e do Sistema e busca aproximar gestores e empresários

ENCONTRO COM

PREFEITOS

24 de abril | 9h às 12h40 | Hotel Jatiúca

fecomercioal

Apoio:

Realização:

Informações: (82) 3026-7200

Empresário, este ano a Fecomércio vai fortalecer ainda 

mais a sua atuação em Alagoas. Porque juntos, 

podemos mais.  Com prefeituras e empresários como 

protagonistas, o apoio ao comércio local é o caminho 

para o desenvolvimento.
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www.fecomercio-al.com.br

M
ais de 150 mulheres tiveram 
um dia de embelezamento 
promovido pelo Sindicato 

do Comércio Varejista de Palmeira dos 
Índios (Sindilojas Palmeira), em parce-
ria com o Senac e o Instituto Gil Cabe-
lereira, no centro da cidade, em come-
moração ao Dia Internacional da Mu-
lher.

O público teve acesso à limpeza fa-
cial e a massagem oferecidas por meio 
dos alunos do curso de Estética do Pro-
natec. O Instituto Profissionalizante Gil 
Cabelereira realizou os serviços de lava-
gem, escovinha, corte de cabelo e design 
de sobrancelhas. Já as representantes da 
Mary Kay ficaram responsáveis pela ma-
quiagem.  

O presidente do Sindilojas Palmei-
ra, Gilton Lima, agradeceu às parcerias 
que contribuíram para a realização do 
evento. “Na verdade, todo dia é da mu-

lher. Essa ação é apenas uma singela ho-
menagem pela disposição, luta e con-
quistas que presenciamos todos os dias”, 
disse. 

A moradora Neuza Silva participou 
da ação e se mostrou muito entusiasma-
da com a iniciativa. “Estou muito feliz 
por ter passado o Dia da Mulher dessa 
forma. Fiz limpeza facial e massagem 
com essas meninas. Estou me sentido 
tão bem que acho que rejuvenesci al-
guns anos”, exclamou.  

No período da tarde, foi realizada a 
2ª edição do projeto Música e Arte, na 
Praça da Independência. O projeto co-
meçou com ginástica laboral seguido de 
apresentações de capoeira e corais mu-
sicais, com canções homenageando as 
mulheres. Restaurantes e lanchonetes 
montaram tendas exclusivamente para 
atender o evento, o que movimentou a 
economia local.

Homenagem
Sindilojas Palmeira e parceiros promovem 

embelezamento e ações culturais no Dia da Mulher

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

NOTAS TÉCNICAS - A Fecomércio e-
ditou, recentemente, duas Notas 
Técnicas abordando assuntos rela-
cionados à Fazenda Estadual. A pri-
meira foi sobre a Instrução Norma-
tiva SEF nº 10, que alterou normas do 
tratamento tributário aplicável à mi-
croempresa e à empresa de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacio-
nal, no âmbito do ICMS. Entre as mu-
danças trazidas, a IN estendeu a 
condição de irregularidade na ins-
crição estadual para todas as hipó-
teses previstas na legislação ala-
goana.
 

MAIS NOTA - A segunda nota foi so-
bre o Decreto nº 52.215, que instituiu 
o programa de parcelamento de dé-
bitos fiscais relativos ao ICMS e de 
redução do respectivo imposto, suas 
multas e demais acréscimos legais, 
desde que devidos por Microempre-
sa (ME) ou Empresa de Pequeno Por-
te (EPP) optante pelo Simples Na-
cional. Para a entidade, apesar de a 
iniciativa do governo ser positiva, ela 
apresenta vedações a determinados 
débitos, como os decorrentes de 
substituição tributária, o que poderá 
prejudicar o interesse do empresá-
rio em aderir aos parcelamentos. 
Matérias sobre as Notas Técnicas e 
os respectivos conteúdos na íntegra 
encontram-se disponíveis no site da 
Fecomércio.

IMPOSTO DE RENDA - Contribuin-
tes podem declarar seu Imposto de 
Renda usando o certificado digital e, 
assim, usufruírem da declaração 
pré-preenchida, ou seja, a possibili-
dade de acessar a base com alguns 
dados como rendimentos, deduções 
e bens já preenchidos. A agente de 
registro da Fecomércio AL, Luciana 
Gonçalves, lembra que o usuário de-
ve ficar atento à validade do certifi-
cado para correr tudo bem hora de 
validar a declaração. “A renovação 
garante ao usuário continuar usu-
fruindo da segurança da certifica-
ção, além da praticidade de manter o 
acesso normal aos sites e operações 
que exigem esta ferramenta”, re-
força. Evento reuniu mais de 150 mulheres na estrutura montada no centro da cidade



O
Sindilojas Arapiraca foi procu-
rado pela imprensa para co-
mentar sobre o recebimento 

de cédulas danificadas ou mutiladas no 
município de Arapiraca. Ciente da im-
portância do tema para os empresários 
e a população em geral, a entidade bus-
cou informações junto ao Banco Central 
do Brasil (Bacen), que é a instituição res-
ponsável pela emissão das cédulas, pelo 
lançamento das moedas nacionais e pe-
la atividade de saneamento do meio cir-
culante. 

Conforme as normas da institui-
ção financeira devem ser retiradas de 
circulação as cédulas manchadas, sujas, 
desfiguradas, gastas ou fragmentadas; 
com marcas, rabiscos, símbolos, dese-
nhos ou quaisquer caracteres a elas es-
tranhos; com cortes ou rasgos em suas 
bordas ou interior; queimadas ou danifi-
cadas por ação de líquidos, agentes quí-
micos ou explosivos etc.

Confira algumas situações nas 
quais as cédulas são consideradas ina-
dequadas à circulação, mas ainda pos-
suem valor:
8  Cédulas não-utilizáveis – estão intei-
ras, mas desgastadas pelo uso. Podem 
ser utilizadas normalmente pelo públi-
co. Por estarem muito desgastadas, os 
bancos devem, ao recebê-las, encami-
nhá-las ao Bacen para destruição.
8 Cédulas dilaceradas – possuem al-
gum dano, podendo apresentar-se in-
teiras ou fragmentadas (neste caso, de-
vem possuir mais da metade de seu ta-
manho original em um único fragmen-
to). Têm valor somente para depósito ou 

troca na rede bancária.
Já as cédulas que não possuem va-

lor são as cédulas mutiladas (porque não 
apresentam um fragmento com mais da 
metade do seu tamanho original), rasga-
das, cortadas, danificadas pelo fogo ou 
por traça, cupim ou agente químico.

O Banco Central possui um servi-
ço para exame de cédulas que suscitam 
dúvidas quanto à sua valorização. Assim, 
cédulas mutiladas podem ser entregues 
à rede bancária, que, mediante recibo, 
deve acatá-las e encaminhá-las ao Ban-
co Central para análise e possível valo-
rização. As cédulas a serem remetidas ao 

Banco Central para exame de valoriza-
ção que apresentam resquícios da ação 
do fogo, de traças, cupins ou outros a-
gentes de destruição, devem receber 
cuidados especiais visando à preserva-
ção desses elementos, com vistas a uma 
análise mais apurada.

O site do Bacen traz algumas ima-
gens de notas inadequadas à circulação, 
com e sem valor, o que pode ser útil ao 
empresário que esteja com dúvidas so-
bre o assunto.

Fonte: www.bcb.gov.br

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS

NOTAS DE RODAPÉ
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CENTRO HISTÓRICO – O Sindilojas 
Penedo participou da reunião pela 
prefeitura do município acerca da o-
bra da requalificação do Largo de São 
Gonçalo, no Centro Histórico de Pe-
nedo. Com a participação do Iphan, 
foi definido que durante o período da 
requalificação serão disponibilizadas 
rampas de acesso às lojas, evitando 
prejuízos para o comércio. 

EXPANSÃO – A presidência do Sinco-
farma se reuniu com o reitor da Uni-
versidade Maurício de Nassau (Uninas-
sau), Pedro Guedes, para tratar sobre a 
implantação do Curso de Farmácia em 
Arapiraca. A medida atende uma ne-
cessidade do setor, que conta com cer-
ca de 350 farmácias na região. Asso-
ciados do sindicato terão desconto de 
20% nas mensalidades do curso.

FESUPER - A Feira e Exposição Ala-
goana de Supermercados (Fesuper), 
promovida pela Associação dos Su-
permercados de Alagoas (ASA), foi 
discutida em reunião com a prefeitu-
ra de Arapiraca e Sincadeal, parceiro 
do evento. Foi definida a criação da 
comissão para organizar o evento, 
que acontecerá entre os dias 19 e 21 
de setembro no Levino's Hall.

Entenda como proceder, conforme as orientações do Banco Central, quando 

portar cédulas inadequadas à circulação

Não-utilizáveis

Dilacerada

Fragmentada

Mutilada

Apresenta um fragmento com mais da metade

do seu tamanho original. 

Não apresentam um fragmento com mais da 

metade do seu tamanho original.

São aquelas inteiras, mas desgastadas pelo uso. 

Podem ser utilizadas normalmente pelo público.

Têm algum dano, podendo ser inteiras ou

fragmentadas.

somente para depósito ou

troca na rede bancária

SIM

SIM

SIM

NÃO

Essa nota tem valor?
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Panorama

“A renovação do certificado digital, princi-

palmente com antecedência, garante que o 

usuário continue usufruindo da segurança 

da própria certificação, além da praticidade 

de manter o acesso normal aos sites e ope-

rações que exigem esta ferramenta para dar 

validade às transações”

NOTAS DE INTERESSE

READEQUAÇÃO - A Secretaria de Es-
tado da Fazenda de Alagoas (Sefaz AL) 
informa que os serviços prestados 
pela Gerência de Articulação Regional 
(Gerac) estão com novos locais de a-
tendimento. A medida visa melhorar 
as atividades desenvolvidas. A Gerac 
se dividia em dez Chefias Regionais de 
Administração Fazendária (Crafs) dis-
tribuídas pelo Estado. Após a reade-
quação, sete Crafs continuam com as 
prestações dos serviços, recebendo a 
demanda das outras três, que foram 
transformadas em postos de atendi-
mento, além de agora está disponível 
uma central já! em São Miguel dos 
Campos.

CORTES NA SELIC - Devido à incer-
teza quanto ao cenário econômico 
de 2018, o Banco Central poderá a-
celerar os cortes na taxa básica de 
juros, a Selic, segundo avalia Carlos 
Thadeu, economista-chefe da Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). De 
acordo com o especialista, 2017 será 
um ano bom em termos de inflação 
(estimativa de do BC aponta 3,8%) e o 
dólar não deve subir muito. Mas para 
2018, não se sabe se a inflação segui-
rá baixa e se o dólar não subirá por 
causa de medidas adotadas pelo pre-
sidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump.

PRODESIN - O Conselho Estadual do 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (Conedes) aprovou, no dia 15, a 
concessão de incentivos fiscais do 
Programa de Desenvolvimento Inte-
grado (Prodesin) para instalação, em 
Maceió, de um empreendimento da 
RV Hotéis com investimento de R$ 15 
milhões. Em operação, o hotel deve 
gerar 47 empregos. O conselho tam-
bém aprovou a prorrogação dos in-
centivos para a empresa Macarrão 
Pajuçara e a migração da Coca-Cola 
(Arapiraca) e da Indústria Química 
Alagoana para a nova sistemática do 
Prodesin. Ao todo, já são 75 empresas 
beneficiadas.

Aspas“

Luciana Gonçalves, agente de registro da Fecomércio ao 

falar sobre o uso do certificado nas declarações pré-preen-

chidas do IR.

“Ações como essa comprovam a ex-
celência do que temos aprendido 
durante o curso. Agradeço ao Senac 
pela oportunidade”

Isabela Oliveira, aluna do curso de ca-
beleireiro que participou, na prática, 
da ação social em comemoração à Se-
mana da Mulher.

“Foi um grande erro abandonar a 
política econômica baseada no tri-
pé equilíbrio fiscal, câmbio flutu-
ante e controle da inflação”

Wilton Malta, presidente da Fecomér-
cio, no artigo 'Ascensão e queda da eco-
nomia brasileira – Parte 3', no site da en-
tidade.

“Que ele [o Estado] tribute, mas 
que seja em cima do valor efetivo 
de compra e não pelo valor de ta-
bela”

Juliano Antônio, contador do Sinco-
farma AL ao falar sobre o decreto es-
tadual que altera tributos dos ataca-
distas de drogas e medicamentos.
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Panorama

 Legislativo

GORJETA

A Lei nº 13.419, que regulamenta a co-
brança e distribuição de gorjetas em 
bares, restaurantes, hotéis e estabe-
lecimentos similares, foi sancionada, 
sem vetos, pelo presidente Michel Te-
mer, publicada no Diário Oficial da U-
nião em 14 de março. A nova lei passa a 
valer em 60 dias e vai disciplinar o ra-
teio, entre empregados, da taxa de ser-
viço, além de desonerar os empresá-
rios do setor de bares e restaurantes, já 
que a taxa de serviço não será mais 
considerada receita da empresa. O pa-
gamento da gorjeta continua a critério 
do cliente, não havendo obrigato-
riedade. A medida altera a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) quanto 
ao rateio das gorjetas. Além disso, a lei 
estipula a retenção de um percentual 
do valor total para que as empresas ar-
quem com os encargos sociais, previ-
denciários e trabalhistas: até 20% para 
quem se enquadra no Simples e até 
33% para quem não está neste regime.

Fonte: CNC

FALSIFICAÇÃO DE REMÉDIOS

Foi aprovada no dia 14 de março a pro-
posta que endurece o combate à pi-
rataria de remédios. O Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 464/2011 acaba com 
o limite de 90 dias para interdição das 
empresas flagradas vendendo me-
dicamentos falsificados. A matéria vai 
à sanção. Apresentado pelo senador 
Humberto Costa (PT-PE), o projeto 
havia sido aprovado pelo Senado e 
enviado à Câmara dos Deputados. A 
proposta retornou à análise dos se-
nadores como a Emenda da Câmara 
(ECD) 2/2014, que inseriu os itens de 
higiene pessoal e perfumaria entre os 
artigos listados no projeto. O projeto 
aprovado no Senado acaba com o pe-
ríodo pré-estabelecido de suspensão, 
determinando que a comercialização 
do produto ou o funcionamento do 
estabelecimento sob suspeita fiquem 
suspensos por prazo indeterminado.

Fonte: Agência Senado

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

23,45%

Mar/2016

Mar/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

1,98%

Mar/2016

Mar/2017

81 pontos

100 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

6,58%

Mar/2016

Mar/2017

90,9 pontos

92,7 pontos

63,8%

59,6%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

Rendimento da poupança no primeiro dia do mês 
seguinte. O percentual é para depósitos realizados 
a partir de maio de 2012, conforme a MP nº 567.

0,65%

Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos fede-
rais em atraso (no mês do pagamento, a taxa é de 1%).

1,05%

0,39%  Crédito do FGTS no dia 10 do mês seguinte

R$ 23,40  Valor da Unidade Padrão de Capital

0,33%  É o acumulado do IPCA até março

1,05%  Índice Geral de Preço do Mercado (IGP-M) no mês

MAIS NÚMEROS
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O
Sesc Arapiraca promoveu no 
feriado do carnaval no período 
de 25 a 28/02 diversas ações, 

como: orientações de educação em 
saúde, oficinas, música frevo e muitas 
brincadeiras, uma iniciativa que veio 
para agregar na vida dos comerciários 
na cidade de Arapiraca.

Os festejos iniciaram com o Baile 
de Carnaval do Trabalho Social com Ido-
sos (TSI), no dia 23/02, na Unidade Sesc 
Arapiraca, onde não faltaram fantasias 
criativas e muito frevo no pé. Já no dia 
24/02 foi a vez do tradicional desfile do 
Bloco Comigo Ninguém Pode do TSI, 
demostrando muita irreverência e ale-
gria nas ruas da cidade. Para garantir a 
alegria no bloco, bastou o ato de solida-
riedade dos foliões com a troca de dois 
litros de leite pela camisa. As doações 
foram direcionadas as instituições ca-

dastradas no Programa Mesa Brasil.
Segundo o Analista em Esporte e 

Recreação do Sesc, Felipe Dulles, o car-
naval é uma atividade cultural funda-
mental na cidade de Arapiraca, por ofe-
recer uma oportunidade de diversão 
saudável. “Acho importante esta ação 
para os comerciários por se tratar de 
um momento de lazer e alegria para o 
público. Estamos numa cidade que não 
costuma oferecer atrativos em pe-
ríodos de grandes festejos populares, 
como o carnaval, e o Sesc, com esta ini-
ciativa, além de fomentar a cultura po-
pular, assegura a presença dos arapira-
quenses na cidade, que antes costuma-
vam viajar nesses quatro dias de fe-
riado. Durante esses sete anos com es-
ta ação, venho percebendo que vem 
ganhando mais força e se tornando 
uma tradição em Arapiraca”, conclui 

Felipe.
A Unidade Sesc Arapiraca rece-

beu no período de folia mais de 3.000 
mil visitantes. Na programação teve 
música e animação ao som da banda 
Painel do Tempo, além de atividades 
recreativas, orientações de educação 
em saúde, e muito banho de piscina. 
Uma iniciativa que abre espaço para a 
manifestação cultural coletiva e en-
tretenimento para todas as idades, 
por ofertar o fácil acesso ao lazer com 
preços acessíveis.

Para garantir o funcionamento 
das atividades com segurança, quali-
dade e diversão aos foliões, o Sesc 
atuou com o trabalho integrado das 
equipes das Coordenações de Espor-
te e Recreação (CEREC), Educação em 
Saúde (CSAU) e Assistência (CAS) do 
Sesc.

Carnaval Arapiraca
Sesc promove festejos populares com lazer e muita animação para comerciários 

e público em geral

Sesc Arapiraca promove no feriado de carnaval diversas ações para os comerciários



O
carnaval chegou depressa 
para os foliões maceioenses 
com as prévias carnavalescas 

do Jaraguá Folia, reunindo mais de se-
te mil participantes no dia 17/02. O 
Sesc fez parte dessa alegria com o 
Bloco do Comerciário, um projeto da 
programação de eventos sistemáticos 
promovido pela Coordenação de Es-
porte e Recreação (CEREC), onde visa 
promover momentos de lazer e con-
vivência, aliando os costumes tradi-
cionais à evolução e modernização 
das comemorações carnavalescas. Na 
oportunidade, a instituição promo-
veu o ato da solidariedade realizando 
a troca de camisas por dois litros de 
leites, onde foram doados ao Progra-
ma Mesa Brasil Sesc.

O bloco desfila desde 2011 com 
foco na qualidade de vida dos traba-
lhadores do comércio de bens, ser-

viços e turismo, onde, também atende 
o público em geral. A ação fomenta o 
resgate cultural do carnaval de rua e 
frevo, importante para a cultura bra-
sileira. “A confiança que as pessoas 
têm na marca Sesc é indiscutível, so-
mos fortalecedores da cultura popu-
lar alagoana, e a população já reco-
nhece nossos projetos. Temos como 
base o aumento de 40% na aquisição 
de camisas”, afirmou a Coordenadora 
de Esporte e Recreação do Sesc, Gir-
lane Simões.

O Bloco do Comerciário ofere-
ceu 1.400 camisas, e teve a Orquestra 
Filarmônica Carlos Gomes, de Mare-
chal Deodoro, para garantir o “pula 
pula” e a alegria na noite das prévias 
carnavalescas. O Bloco se concen-
trou na Unidade do Sesc Poço com 
sentido ao Jaraguá Folia. Durante o 
evento, foi presenciado pessoas de 

todas as idades, desde 2  até 79 anos, 
como o caso da senhora Jaete Lopes, 
que além de cantar e dançar muito, 
ainda encontrou fôlego para respon-
der a nossa entrevista: “Desde a pri-
meira ação carnavalesca do Sesc, 
participo. Nunca fiquei um ano sem 
pular no Bloco do Comerciário, me 
sinto muito a vontade porque é orga-
nizado e muito seguro. Nunca pre-
senciei uma confusão nesse bloco, é 
só alegria, e também amo as músicas 
de frevo”.

Na mesma noite, o público tam-
bém curtiu muita música na Praça Dois 
Leões, com a presença do cantor Igbo-
nan Rocha, teve Dj e Banda Casuadinha. 
As atrações fizeram parte da programa-
ção do Sesc de atender os foliões com 
gosto pelo samba, axé, frevo, músicas in-
fantis, ou seja, um carnaval democrá-
tico, para todos os gostos e idades.

Bloco do Comerciário
Projeto Bloco do Comerciário marca mais um ano o sucesso do Sesc nas 

prévias carnavalescas
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O Bloco do Comerciário em destaque nas prévias carnavalescas



O
envelhecimento populacional 
é um processo mundial, pro-
gressivo e gradual. A atenção 

para as questões de inclusão social e pro-
moção à saúde para um envelhecimento 
saudável tem crescido nas últimas déca-
das em virtude do aumento da longevi-
dade da população mundial. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
até 2025 o Brasil será o sexto país do 
mundo em número de idosos. Isso por-
que o aumento da expectativa média de 
vida vem aumentando acentuadamente 
no País, chamando atenção para refletir 
sobre política de saúde.

O Programa de Assistência do 
Sesc desenvolve ações que promo-
vem modos de viver mais saudáveis 
para pessoas idosas, favorecendo a 
prática de atividades socioeducati-
vas ao estimular a participação social 
e cooperação entre indivíduos. A vi-
vência do carnaval não é diferente. 
Então, porque não incluir este grupo 
no Carnaval? Com o “Bloco Já Fui 
Bom Nisso e Ainda Sou”, uma ação 

que acontece há mais de 15 anos, o 
Sesc de Alagoas proporciona aos 
idosos a possibilidade de reviver os 
antigos carnavais.

Um dos destaques do bloco é a 
comissão de frente formada por ido-
sas que todos os anos usam a criativi-
dade para escolher o próprio figuri-
no. Este ano a temática foi “As Deusas 
da Folia trazendo a magia dos antigos 
carnavais”.

A ação contou com mais de 350 
participantes, e teve como foco o es-
tímulo à solidariedade, onde cada 
inscrito recebeu a camisa por meio 
da troca de dois litros de leite, que 
foram destinados ao Programa Mesa 
Brasil Sesc. O evento aconteceu no 
dia 17, de 15h às 17h, e teve o Calçadão 
do Comércio para a concentração 
com percurso da Rua do Comércio – 
Moreira Lima, Livramento, Alegria e 
Boa Vista acompanhados da Orques-
tra de Frevo Carlos Gomes, de Mare-
chal Deodoro.

O Sesc Alagoas realizou a ação por 

meio de um trabalho integrado da Coor-
denação de Assistência (CAS), Coorde-
nação de Esporte e Recreação (CEREC) e 
Coordenação de Saúde (CSAU), disponi-
bilizando mais de 20 profissionais en-
volvidos diretamente com o evento.

Para a Coordenadora do TSI do 
Sesc Alagoas, Edneide Nunes, as ativi-
dades realizadas vêm ganhando a cada 
ano, mais espaço entre público idoso. 
“Essas ações têm contribuído para um 
envelhecimento ativo. A participação no 
Bloco agrega valores para os idosos, e a 
possibilidade de uma velhice pautada na 
qualidade de vida, socialização e cidada-
nia”, afirmou Edneide.

Os festejos seguiram para o Baile 
de Carnaval (TSI) no dia 22 de fevereiro, 
na Unidade do Sesc Poço, com a ani-
mação da Orquestra Platino, realizando 
concursos com direito a troféus para o 
melhor passista, bloco, fantasia e comis-
são de frente. O baile é um dos eventos 
mais esperados pelos idosos e obteve 
com este ano um recorde de aproxima-
damente mil pessoas.

16  MARÇO 2017

www.sescalagoas.com.br

Idosos protagonizam
Com o Bloco Já Fui Bom Nisso e Ainda Sou o Sesc promove o envelhecimento 

ativo e a inclusão social

O Bloco  Já Fui Bom Nisso e Ainda Sou passando pelas ruas do comércio de Maceió
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E
xistem milhões de razões para 
viajar, principalmente quando 
se trata de vários dias de folga, 

tempo suficiente para arrumar a mala e 
decolar em outras culturas. Afinal, mui-
tos buscam por descanso, sair do stress 
da vida urbana, reencontrar a natureza, 
conhecer novos lugares, passeios de 
ecoturismo, mergulhar numa nova rea-
lidade. Vivências essas, fáceis de serem 
registradas com os visitantes que pas-
sam pela Unidade Sesc Guaxuma Ala-
goas, que tem uma privilegiada localiza-
ção: às margens da praia Guaxuma.

A área de terreno possui 402 mil 
metros quadrados (m²), e oferece 48 
mil m² de infraestrutura voltada ao 
lazer: parque aquático, quadra polies-
portiva coberta, campo de futebol e so-
ciety, salão de jogos, espaço recreativo 
cultural, redário, restaurantes, bar, lan-
chonete e a Pousada Guaxuma, com 34 
chalés em madeira e 36 modernos 
apartamentos. Uma ótima opção de 
turismo que o Sesc oferece aos comer-
ciários e seus dependes, um motivo 
que leva Raiza Laiane, de Caruarú/PE,  
aproveitar. “Eu trabalho no setor ad-
ministrativo, e viajo porque o Sesc ofe-
rece a oportunidade da gente conhe-
cer o Brasil. Tem Sesc em quase todos 

os Estados que oferecem a conveniên-
cia de conhecer e desfrutar de lugares 
maravilhosos. Adorei o Sesc Guaxuma, 
ótima hospedagem, limpeza, tranquili-
dade, segurança, tudo é 100%”.

Se a estrutura e localização da 
Unidade chama atenção, a programação 
é outro atrativo elaborada pela Gestão 
do Sesc, a exemplo o tradicional carna-
val que acontece há mais de 30 anos.  
Este ano o evento recebeu mais de cinco 
mil foliões, além dos 166 hospedes que 
aproveitaram da folia com direito a frevo 
tocado ao vivo por bandas musicais, par-
ticiparam de oficinas de máscaras, Bloco 
Infantil Serelepe, hidro folia, orientações 
de educação em saúde, resultando em 
referência para o visitante, Benedito 
Vieira – comerciante e vice-presidente 
da Federação do Comércio do Estado da 
Bahia, e atual membro do Conselho Na-
cional do Sesc. “Essa é minha primeira 
vez no Sesc de Alagoas, e tenho como 
meta conhecer todos os Sesc do Brasil. É 
a quinta Unidade que visito, e como 
membro do Conselho Nacional do Sesc, 
tenho a honra de levar comigo informa-
ções que servirão como modelo para os 
demais Regionais. Presenciei um exce-
lente trabalho de gestão. Funcionários 
bem preparados, desde a recepção ao 

lazer. Fico feliz em observar que esta 
Unidade recebeu tamanha demanda, 
pessoas de todo o Brasil com  segurança, 
conforto e alegria, porque esta é a razão 
do Sesc existir, disponibilizar lazer qua-
litativo para seus comerciários”, con-
cluiu o conselheiro. Na oportunidade, o 
Presidente do Sistema/Sesc/Senac, 
Wilton Malta, agradeceu a estadia do 
membro do conselho: “Muito importan-
te a gente mostrar o quê faz para as pes-
soas do Brasil. Benedito deu seu teste-
munho ao falar da sua satisfação para 
com a nossa gestão, no Sesc Alagoas. 
Agradeço a ele e todos os demais visitan-
tes, que vêm de outros Estados, conhe-
cem os Sesc, e se sentem  acolhidos por 
nossa equipe.   

TURISMO EMISSIVO
O Turismo Emissivo também fez 

parte da programação do carnaval do 
Sesc com a excursão "Carnaval Cultu-
ral". A ação aconteceu pelo quarto ano, 
e levou no domingo (26) os participan-
tes as cidades pernambucanas Bezer-
ros, onde acontece todos os anos um 
desfile de fantasias, Recife com direito 
ao Bloco Galo da Madrugada e as la-
deiras de Olinda com o típico carnaval 
de rua.

Programação destaque
Sesc Guaxuma recebe mais de cinco mil visitantes no carnaval sendo referência 

de boa gestão

Nos quatro dias de carnaval o Sesc Guaxuma recebeu mais de cinco mil visitantes
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Semana da mulher
Em comemoração à Semana da Mulher, Senac Alagoas promove ações em Maceió e 

no interior. Ao todo, os eventos atenderam mais de 250 mulheres

E
m comemoração à Semana da 
Mulher, o Senac promoveu, en-
tre os dias 8 e 14 de março, uma 

série de ações sociais voltadas à data co-
memorativa. Os eventos, realizados em 
Maceió e no interior, ofereceram servi-
ços gratuitos como corte de cabelo, afe-
rição de pressão, orientações de Saúde e 
balcão de informação sobre cursos pro-
fissionalizantes, contabilizando mais de 
250 atendimentos às mulheres do esta-
do.

A ação no Calçadão do Centro de 
Maceió (8.3), realizada em parceria com 
o Sesc e Sindibeleza Alagoas, foi bem re-
cebida pelo público, e Graça Lima, estu-
dante de fisioterapia, participou do mo-
mento. "Saí de uma consulta médica, 
aqui no Centro, vi a tenda do Senac e não 
resisti. Amei o corte, o atendimento e a 
surpresa pelo Dia da Mulher", falou Gra-
ça. Célia da Silva também fez questão de 
receber o serviço e comenta: “meu dia 
ficou muito mais feliz depois desse 
atendimento especial promovido pelo 
Senac”.

Já a aluna do curso de cabeleireiro, 
Isabela Oliveira, participou do evento 
para praticar os ensinamentos aprendi-
dos em sala de aula, e afirma que “ações 

como essa comprovam a excelência do 
que temos aprendido durante o curso. E 
hoje em particular, contribuir para que 
essa data seja ainda mais especial para 
essas mulheres é gratificante. Agradeço 
ao Senac pela oportunidade". 

O sentimento de Isabela é com-
partilhado com a aluna do curso Técnico 
em Enfermagem, Fabiane Gusmão, que 
participou da ação do Dia da Mulher 
promovido na tarde do dia 8 de março, 
em conjunto com o Ministério Público, 

por meio do programa MP Comunitário, 
no Vergel do Lago, em Maceió. “Não só 
praticamos o que aprendemos, mas 
também alertamos a comunidade sobre 
a importância do cuidado com a Saúde 
e, contribuir para a melhoria dessas vi-
das, não tem preço”, explicou Fabiane.

O evento, que teve como tema “a 
luta da mulher por melhores condições 
de vida e trabalho”, contou com uma 
programação cultural variada. Além dos 
serviços de Beleza e Saúde oferecidos 

Ação no Centro ofereceu serviços de Beleza às mulheres

Evento em parceria com o Ministério Público movimentou o Vergel do Lago



pelo Senac, oficinas, apresentações de 
grupos de dança, oferta de serviços pú-
blicos, atendimento para mediação de 
conflitos e campanhas sobre os direitos 
da mulher e contra o descarte irregular 
de lixo também envolveram o público.

“Toda essa interação incentiva 
bastante o desenvolvimento da comu-
nidade, e a presença do Senac é muito 
boa para quem quer tirar dúvidas sobre 
os cursos de capacitação profissional”, 
disse Noélia Monteiro, moradora do 
Vergel do Lago. Para a promotora de 
Justiça Maria José Alves, coordenadora-
adjunta do programa, é essencial o 
apoio de instituições parceiras na ação. 
“O MP Comunitário é formado pelas 
pessoas da comunidade, pelos voluntá-
rios, e, claro, pelos parceiros, como o 
Senac, que contribuem efetivamente 
para a mudança social da sociedade”, 
discursou a Dra. Maria José.

Ainda em Maceió, o Senac marcou 
presença no “Planeta Mulher”, evento 
promovido pelo Shopping Pátio Maceió, 
entre os dias 6 e 12 de março, onde ofe-
receu orientações sobre educação pro-
fissional e sorteio de bolsas nos cursos 
da instituição.

No interior, a ação foi realizada 
em parceria com o Sindilojas Palmeira 
dos Índios, no dia 8 de março, no Cen-
tro do município, e promoveu um dia 
de embelezamento às mulheres. “Hoje 
é considerado o Dia Internacional da 

Mulher, mas na verdade, todo dia é dia 
da mulher. Pela disposição, lutas e con-
quistas que vocês vêm ganhando a 
cada dia, parabéns mulheres!”, expla-
nou o presidente do Sindilojas, Gilton 
Lima, ao prestar homenagem às parti-
cipantes.

A programação dedicada exclusi-
vamente às mulheres foi encerrada na 
terça-feira do dia 14 de março, com a pa-
lestra Empoderamento Feminino, rea-
lizada no auditório da Unidade Poço e 
promovida pelos alunos do curso de Re-
cepcionista do Senac. “Pensamos nesse 
tema para valorizar as mulheres, e, tam-
bém, prestigiar nossas ex-alunas que 
voltam à casa para falar um pouco sobre 

a vida profissional de uma mulher bem 
sucedida. Esperamos que, com os de-
poimentos, as mulheres presentes 
sejam motivadas e busquem o mesmo 
caminho de realizações”, concluiu Jucie-
ne dos Santos, instrutora responsável 
pelo evento.

Além do Talk Show “Mulheres co-
mo Você”, que contou com a presença 
das ex-alunas do Senac, a ação tam-
bém teve a palestra Magna “Empode-
ramento Feminino”, com Ana Amélia 
Buarque, Chefe de Educação para o 
Trânsito e Controle de Condutores do 
DETRAN/AL, e massagem relaxante 
para os que foram sorteados durante o 
evento.
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Palestra lotou o auditório e encerrou a Semana da Mulher

Emanuelle Moura foi umas das sorteadas na ação realizada no Pátio Shopping
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Premiação
Senac Alagoas ganha Selo Social ViraVida e é reconhecido como instituição 

de educação profissional que transforma vidas

O
Selo Social ViraVida foi entre-
gue, na manhã do dia 9 de feve-
reiro, aos parceiros que ajuda-

ram o Serviço Social da Indústria (Sesi) a 
promover uma verdadeira mudança de 
rumo nas vidas de dezenas de jovens 
alagoanos em situação de vulnerabilida-
de social. A solenidade foi realizada no 
auditório da Casa da Indústria Napoleão 
Barbosa.

“São essas pessoas e entidades que 
fazem o ViraVida se tornar grande e a ge-
rar oportunidade de mudança de vida 
para nossos jovens”, destacou o diretor 
1º secretário da Federação das Indús-
trias do Estado de Alagoas (Fiea), Alberto 
Cabús, na saudação aos convidados.

“Se pudesse resumir este progra-
ma em uma única expressão, diria que é 
uma 'sinergia do bem' e a atuação de ca-
da parceiro é a força-motriz que dá vida 
a esta iniciativa. Esperamos que a par-
ceria continue, ou melhor, que seja am-
pliada cada vez mais”, destacou a geren-

te de Projetos Sociais do Conselho Na-
cional do Sesi, Eliane Martins.

Criado em 2008, o ViraVida atua 
para garantir os direitos e elevar a auto-
estima de adolescentes e jovens dos 16 
aos 21 anos, oferecendo as condições 
necessárias para que alcancem a auto-
nomia e o desenvolvimento pleno de 
suas vidas.

Em Alagoas, o programa atinge 
65% de inclusão no mercado de traba-
lho, com a meta de chegar a 100%. “Esse 
grande resultado devemos aos nossos 
parceiros do sistema S, das instituições 
públicas e privadas que apoiam o ViraVi-
da”, disse a coordenadora do programa, 
Adriana Barreto.

Para a diretora Regional do Senac 
Alagoas, Telma Ribeiro, “é gratificante 
ter o reconhecimento do Programa por 
tudo o que ele representa. Com certeza, 
fortaleceremos essa parceria com o Sesi 
e continuaremos levando qualificação 
profissional e oportunidades àqueles 

que vivem em situação de vulnerabilida-
de social”.

Wilton Malta, presidente do Siste-
ma Fecomércio/Sesc/Senac, também 
esteve presente na solenidade e reafir-
ma o compromisso do Sistema com o 
projeto. “O Selo nos motiva a seguir em 
frente e a continuar lutando pelo desen-
volvimento econômico e social do esta-
do, por meio da arte, cultura, saúde e da 
educação profissional”, concluiu Malta.

Participaram da solenidade o su-
perintendente executivo do Sesi/AL, 
Carlos Alberto Pacheco Paes; as geren-
tes de Educação, Cristina Suruagy, e de 
Saúde e Segurança na Indústria, Cláudia 
Piatti; a deputada Jó Pereira; o superin-
tendente do Trabalho e Emprego, Israel 
Lessa; o presidente do Sistema Feco-
mércio/Sesc/Senac, Wilton Malta; o 
diretor Regional do Sesc Alagoas, Willys 
Albuquerque; a diretora Regional do 
Senac Alagoas, Telma Ribeiro; entre ou-
tras autoridades.

Prêmio reconhece a importância de empresas e instituições no desenvolvimento do estado

Categoria Inclusão Produtiva
8 Instituto Euvaldo Lodi (IEL)
8 Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego
8 Semtabes
8 Fika Frio
8 Viação Cidade de Maceió
8 Correios
8 Marroquim Engenharia

Categoria Profissionalização
8 Senac

Categoria Qualidade de Vida
8 Sesc

Categoria Voluntariado Social
8 Otávio Paciência – Líder 
comunitário do Conjunto Cabo Luiz 
Pedro III
8 Cristiane Leão – Projeto Tallita

PREMIADOS

*Com Ascom Sesi/AL
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E
mpresas e instituições ala-
goanas têm procurado o Se-
nac a fim de firmar convênio 

para garantir aos seus colaboradores 
e associados descontos na realização 
de cursos e, assim, alcançar um dife-
rencial competitivo. A procura tem 
aumentado a cada ano, seguindo a 
tendência da preocupação das em-
presas brasileiras com a educação 
continuada e a qualidade de vida de 
seus colaboradores, “cultura que 
traz resultados positivos para a em-
presa e, consequentemente, para o 
cliente, que passa a receber produ-
tos e serviços de excelência”, destaca 
a Coordenadora do setor de Relações 
com o Mercado, Maria José Bezerra.

Os descontos na realização dos 
cursos oferecidos na programação 
regular do Senac são estendidos a 
pais, filhos e cônjuge dos colabora-
dores e associados das empresas e 
instituições conveniadas. Para soli-
citar o convênio, a empresa ou insti-
tuição deve apresentar o número mí-
nimo de 50 colaboradores. Para Al-
tannes Holanda, do Sindicato dos 
Trabalhadores na Empresa dos Cor-
reios e Telégrafos de Alagoas (Sin-
tect/AL), que desde 2014 é conve-
niado ao Senac, “firmar essa parceria 
ajudou, inclusive, a aumentar o nú-
mero de associados ao Sindicato, já 
que a procura pelos cursos é grande. 
Além disso, o benefício incentiva-os 
a buscar qualificação e crescimento 
profissional”.

A Associação de Cabos e Solda-
dos da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar de Alagoas tam-
bém firmou convênio com o Senac, 
para a alegria do coronel da reserva 
do Corpo de Bombeiros, Antoney 
Freitas, que está aproveitando a con-
cessão do desconto para garantir aos 
dois filhos o domínio de um segundo 
idioma. “E, tão logo eles concluam o 
curso de Inglês, eu voltarei à sala de 
aula para estudar Espanhol”, anima-
se.

Para Marcela Kardinalle Silva de 
Brito, Analista de Recursos Humanos 

da Coca-Cola, em Alagoas, “firma-
mos o convênio com o Senac porque 
acreditamos que essa é a instituição 
mais bem conceituada do estado. Por 
meio da concessão de descontos, 
procuramos, também, investir em 
nossos colaboradores e em suas fa-
mílias, que, independente da área de 
atuação profissional, se tornam mais 
produtivos e ganham oportunidades 
por causa da abrangência de cursos 

que o Senac tem em seu portfólio. 
Sem dúvidas, é uma excelente par-
ceria”.

As empresas interessadas em 
firmar convênio com o Senac Alagoas 
devem procurar a Coordenação de 
Relações com o Mercado, na sede ad-
ministrativa da instituição, localizada 
no bairro do Pinheiro, na mesma rua 
do Shopping Farol. Mais informações: 
(82) 2122.7905 ou crm@al.senac.br.

Desconto em cursos
Senac oferece a opção de convênio para empresas e instituições que desejam 

garantir aos seus colaboradores descontos na realização dos cursos.

Benefício é estendido a familiares e associados das empresas conveniadas

Sintect/AL, SHRBS/AL, Abrasel/AL, 
Instituto Zumbi dos Palmares, Hospital 
Sanatório, SIGMA Tecnologia, Enge-
nharia e Consultoria, Sindibeleza/AL, 
AESA/FAA, ASSUPERO/UNIP, Asso-
ciação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias, Cooperati-
va Educacional de Maceió, Associação 
de Cabos e Soldados da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar de Ala-
goas, Associação das Religiosas da Ins-
trução Cristã – Colégio Santa Madalena 
Sofia, IBGE, Associação Pestalozzi de 

Maceió, Organização Arnon de Mello, 
PM/AL, Secovi-AL, CRECI/AL, Associa-
ção dos Servidores do Norte e Nordeste 
do Judiciário Federal (ASSENNJUFE), 
Companhia Maranhense de Refrigeran-
te Coca-Cola, APALA, SA Leão Irmãos 
Açúcar e Álcool – Utinga Leão, Corpo de 
Bombeiros Militar de Alagoas, Associa-
ção do Pessoal da Caixa Econômica Fe-
deral, SINDPREV, Pajuçara Sistema de 
Comunicação, SENAR, Casal, Associa-
ção dos Funcionários do Sebrae/AL e 
59º Batalhão de Infantaria Motorizada.

Confira a lista de empresas conveniadas ao Senac e 

seja você também um conveniado!
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Os avanços tecnológicos, aumento da expectativa 

de vida, a transformação dos cenários e as novas relações 

trabalhistas impactam decisivamente na concorrência e 

competitividade, inclusive para quem pretende se reco-

locar no mercado. Ter uma capacidade rápida de resposta 

para acompanhar as mudanças e exigências, onde os pro-

cessos produtivos e tecnológicos são céleres e voláteis, 

passa a ser condição primordial. Sair da zona de conforto e 

buscar novas alternativas, considerando a diversidade das 

áreas de formação profissional torna-se imperioso.

Porém, investir na carreira em busca de um repo-

sicionamento exige tempo e disposição. Mas é possível 

encurtar caminhos por meio de uma formação mais rá-

pida e focada na prática profissional, visando retorno rá-

pido e consistente tanto para quem quer permanecer 

quanto para quem quer adentrar neste universo, man-

tendo o foco, a estratégia e o estabelecimento do network.

O curso técnico é uma excelente opção para quem 

almeja um reposicionamento profissional em curto 

prazo, além de ser o pontapé para a construção de uma 

carreira pautada na perspectiva da educação continuada, 

levando em consideração as especializações técnicas que 

podem ser realizadas após a conclusão do curso técnico. 

O mundo está mais especializado, o que torna ainda mais 

vantajosa a opção por esse tipo de formação que atende a 

demandas específicas do mercado.

Menor tempo de duração e baixo investimento, 

contemplando a teoria e a prática simultâneas – durante 

as aulas, os alunos vivenciam situações reais do ambiente 

de trabalho – formando um profissional mais dinâmico 

com um diferencial de atuação são outras vantagens que 

fazem a diferença na construção de carreira. Outro fator a 

ser considerado é que alguns cursos técnicos apresentam 

um currículo muito específico, e não há similar em cursos 

superiores, o que os torna uma alternativa bastante viável, 

por oferecer realmente um diferencial em relação a uma 

faculdade, por exemplo.

A Educação Profissional garante o desenvolvimento 

das competências em um contexto muito próximo ao do 

enfrentamento concreto dos problemas e desafios coti-

dianos. Por isso, a estrutura curricular dos cursos téc-

nicos oferecidos pelo Senac, por exemplo, contemplam 

competências específicas e preveem situações que levam 

o alunos à autonomia na aprendizagem.  

A empregabilidade está vinculada ao saber, saber 

fazer, saber agir, saber ser e saber sentir. Portanto, esse 

desenho contextualizado torna o profissional oriundo de 

um curso técnico apto ao exercício das atividades e car-

reira que escolheu pela formação teórico-prática a que foi 

submetido, o que o coloca à frente da concorrência. Afi-

nal, o mercado busca a excelência de profissionais com 

competências específicas.

Artigo

O caminho para o reposicionamento

profissional 

O curso técnico é uma excelente opção para quem almeja 

um reposicionamento profissional em curto prazo, além 

de ser o pontapé para a construção de uma carreira pau-

tada na perspectiva da educação continuada, levando em 

consideração as especializações técnicas que podem ser 

realizadas após a conclusão do curso técnico.

“

Diretora de Educação Profissional do Senac Alagoas

Graduada em Psicologia, Especialista em Docência na Educação Profissional

Especialista em Administração de Recursos Humanos

Cícera Paiva
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