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uando pensamos em ações que ve-

Q nham a contribuir para o desenvol-

vimento do Comércio, precisamos 

ampliar a visão. Não podemos simplesmen-

te focar no empresário; é preciso entender 

que o comércio é uma cadeia. O produto 

que um consumidor compra traz o dinheiro 

ao caixa de uma loja que, por sua vez, paga o 

salário do seu colaborador. Este, com di-

nheiro no bolso, passa a figurar no polo 

consumidor.

Com todo respeito aos economistas e 

estudiosos da área, creio que essa seria uma 

forma resumida e simplória para contex-

tualizar a dinâmica da economia. Mas, sem 

dúvida, é uma forma fácil de levar a todos 

essa compreensão. E foi com este conceito 

que, em parceria com a Caixa Econômica 

Federal, tivemos a satisfação de realizar um 

mutirão para beneficiar os clientes inadim-

plentes da instituição bancária. 

Vimos, na iniciativa, uma oportunida-

de de facilitar a vida do consumidor ao reti-

rá-lo do contexto de restrições financeiras. 

Mais do que isso: temos certeza de que os 

benefícios não serão apenas para aqueles 

que não puderam, na época devida, honrar 

suas contas. O mutirão foi uma oportuni-

dade também para a economia, pois re-

presenta a volta desse consumidor ao co-

mércio e comércio movimentado é sinôni-

mo de emprego e renda, além de ser uma 

alternativa para a Caixa reaver a receita de-

vida. É o tipo de parceria boa para todas as 

partes. 

Outro ponto positivo foi saber que a 

Prefeitura Municipal de Maceió está traba-

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Benefício para todos

lhando para implementar a Taxa Simplifi-

cada. Desde o início do ano, buscamos a 

aproximação com o Poder Público inten-

sificando o diálogo sobre interesses do se-

tor do Comércio de Bens, Serviços e Tu-

rismo. E começamos agora a colher os re-

sultados desse esforço.
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Entrevista

A
formação de leitores sempre 
será o maior desafio, princi-
palmente no desenvolvimen-

to de ações nas comunidades que so-
frem pela falta de espaços e projetos 
de leitura”. A leitura, seja por prazer, 
estudar ou para se informar, é essen-
cial a prática para aprimoramento do 
vocabulário e para dinamizar o racio-
cínio e a interpretação. Neste contex-
to, conversamos com Patricia Nemé-
zio, bibliotecária do Sesc, que conta 
um pouco da importância do papel 
social que os bibliotecários possuem e 
sua experiência com os projetos edu-
cativos desenvolvidos no Sesc.

Folha Fecomércio - Por que Bibliote-
conomia?

Patricia Nemézio - A Bibliotecono-
mia me escolheu. Descobri a profis-

são no Sesc em 1995, quando atuava 
como estagiária do Curso de Letras e 
me encantei. Principalmente pelas 
possibilidades de atuação do profis-
sional Bibliotecário, dentro de uma 
instituição social e do próprio espaço 
da Biblioteca, que até então, tinha 
uma visão limitada. Também quero 
ressaltar que a profissional que atuava 
naquele momento, foi  determinante 
para que eu tivesse optado mais tarde 
em cursar Biblioteconomia, pela for-
ma que ela conduzia o trabalho e o 
amor a profissão, uma referência mui-
to importante na minha formação.  

Folha Fecomércio - Qual é a sua opi-
nião sobre o futuro dessa profissão?

Patricia Nemézio - O caminho sem 
dúvida nenhuma é muito promissor. 
Apesar das dificuldades ainda vividas, 

temos avançado na atuação, no reco-
nhecimento e principalmente nas po-
líticas, regimentos e leis, que tem fa-
vorecido não só o profissional, mas, 
principalmente a comunidade que é 
atendida, através da ampliação dos 
serviços e seus desdobramentos.

Folha Fecomércio - Qual foi o seu 
maior desafio no trabalho?

Patricia Nemézio - A formação de 
leitores sempre será o maior desafio, 
principalmente no desenvolvimento 
de projetos/ações nas comunidades 
que sofrem pela falta de espaços e 
projetos de leitura. O acesso ao livro 
ainda é um caminho árduo, mesmo 
como tantas iniciativas (privadas e/ou 
públicas). Vivemos num país onde as 
prioridades básicas são negligencia-
das. 

Bibliotecária
Uma profissão cheia de desafios e trajetória repleta de projetos inovadores 

e muitos resultados positivos para sociedade

Para Patricia Nemézio, atualmente, a profissão de Bibliotecário vem ganhando cada vez  mais reconhecimento

“



Entrevista

Folha Fecomércio - Conte-nos um 
pouco sobre as ações voltadas para o 
livro, leitura, literatura e bibliotecas 
que você desempenha no Sesc.

Patricia Nemézio - Todas as ações 
desenvolvidas pela Biblioteca são di-
recionadas para a promoção do livro e 
da leitura, que é o eixo condutor do 
nosso trabalho, através dos serviços 
ofertados (inscrição, empréstimos, a-
cesso a internet, etc...) como também 
os projetos, que são criados para a-
tender públicos distintos, haja vista, a 
diversidade dos mesmos, como tam-
bém a particularidade de cada espaço 
(Salas de Leitura, Bibliotecas, Biblio-
tecas Ambulantes e as Unidades Mó-
veis BiblioSesc)  de atuação.

 

Folha Fecomércio - Porque essa pro-
fissão é tão importante?

Patricia Nemézio - Acredito na im-
portância e no desempenho de cada 
profissão, principalmente quando o 
trabalho é desenvolvido em parceria, 
unindo forças, que nos garante o re-
sultado e consequentemente o suces-
so. E, com a Biblioteconomia não po-
deria ser diferente, pois ela expandiu 
o seu papel e hoje o compromisso é 
mediar o acesso e democratizar a in-
formação e o uso dos seus recursos, 
que vai além dos espaços físicos.

Folha Fecomércio - O que você pen-
sa sobre o reconhecimento na atua-
lidade com o bibliotecário? 

Patricia Nemézio - Estamos cami-
nhando a passos largos, haja vista, a 
atuação do profissional bibliotecário 
na sua amplitude e sua crescente pro-
cura.  

Folha Fecomércio - Na atual conjun-
tura política que o país vive, qual a sua 
visão sobre este momento? Na sua 
opinião qual a importância do Biblio-
tecário nesse contexto?

Patricia Nemézio - Estamos vivendo 
um período muito difícil não só eco-

nomicamente falando, mas, sobretu-
do da conduta, ética, valores de uma 
nação, que se vê sem perspectivas, 
sem horizonte. Lutando contra uma 
desigualdade que maltrata, humilha 
seus cidadãos. Em contra partida a tu-
do que vem acontecendo, estamos a-
qui dentro de uma instituição social 
atuando nos diversos campos, preen-
chendo as lacunas e ofertando servi-
ços de qualidade com uma equipe 
multidisciplinar, onde cada profis-
sional tem sua importância e valor. E 
buscar através da informação, o dire-
cionamento para as decisões e possí-
veis saídas. 

Folha Fecomércio - Você sempre 
trabalhou dentro da biblioteca? Se 
não, onde mais? Como foi a experiên-
cia?

Patricia Nemézio - Sim, desde o iní-
cio do estágio aos dias atuais a Biblio-
teca é o meu setor de atuação. No pe-
ríodo anterior ao estágio fui profes-
sora nas escolas da rede particular de 
ensino, conforme minha primeira for-
mação em Letras.

Folha Fecomércio - Qual foi o último 
livro técnico que você leu? Sugira uma 
leitura técnica.

Patricia Nemézio - “Ciência da infor-
mação e Biblioteconomia: novos con-
teúdos e espaços de atuação” de Bea-
triz Valadares Cedón ... (et al),  que traz 
uma reflexão clara e objetiva sobre a 
localização e o acesso aos documen-
tos em meio ao impacto das tecno-
logias e novos contextos informacio-
nais. A indicação sempre será de atua-
lização, acompanhar os avanços na á-
rea e principalmente buscar literatura 
que correspondam à área de atuação 
de cada um.   

Folha Fecomércio - Qual livro você 
está lendo agora, nos conte um pouco 
sobre ele? Sugira uma leitura para la-
zer.

Patricia Nemézio - Gosto de leitura 

que me acrescente de alguma forma, 
pelo conhecimento, necessidade, a-
tualização ou simplesmente entrete-
nimento. Atualmente estou lendo 
“homens e mulheres restaurados” do 
Pe. Léo, literatura religiosa, que trata a 
experiência de uma história de trans-
formação através da graça, em uma 
linguagem simples. Pra uma leitura 
leve e divertida indico “Felizes por na-
da” de Martha Medeiros.

Bibliotecária do Sesc

Patricia Nemézio
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A
quecer as vendas do comércio 
na reta final de ano é a propos-
ta dos Sindilojas Palmeira dos 

Índios e União dos Palmares. As enti-
dades promovem, com o apoio da Fe-
comércio, campanhas natalinas que 
contemplarão os ganhadores com 
carros 0Km e motos.

Em Palmeira dos Índios, uma car-
reata realizada no dia 20 oficializou a 
abertura da campanha 'Natal Comparti-
lhado III'. Participaram integrantes do 
Sindilojas e empresários que aderiram à 
nova edição promocional. Os prêmios 
finais foram apresentados para a popu-
lação: um carro Fiat Mobi 0km e duas 
motocicletas Pop 110. O presidente Gil-
ton Lima agradeceu aos patrocinadores 
e aos participantes pela confiança. “Um 
dos objetivos é fazer com que o nosso 
comércio tenha uma maior movimen-
tação econômica e fomentar a rotativi-
dade das vendas locais. Isso é benéfico 
para todos, desde os clientes que estão 
concorrendo aos prêmios até os em-
presários. Por isso, em nome do Sindi-
lojas, agradeço a todos que contribuí-
ram para a realização dessa campanha”, 
afirmou.

As premiações para este ano 
contam com três fases de sorteios. Na 
primeira, 10 vales compras no valor de 
R$ 500 são sorteados, sendo dois a 

cada semana. Na segunda fase serão 5 
vales compras no valor de R$ 1.000, 
sorteados no dia 20 de dezembro. E a 
terceira fase, que ocorrerá no dia 5 de 
janeiro, contará com o sorteio de duas 
motos Pop 110 e um carro 0KM. Dos 18 
cupons sorteados, serão distribuídos 
18 brindes para os vendedores que 
constarem no cupom. Dois empresá-
rios serão sorteados e ganharão um 
final de semana no Sesc Guaxuma.

Os kits são compostos por 800 
cupons, um Cartaz A3, 40 bandeirolas. 
Para associados em dia, o custo é de 
R$ 300,00 em até três vezes no cartão. 
Já para não associados, o valor é de R$ 
500,00 com as mesmas condições de 

parlamento. Informações: (82) 3421-
2106 ou 99652-1043.

UNIÃO DOS PALMARES
Em menos de dez dias de divulga-

ção, a campanha 'Natal Premiado em 
União dos Palmares', idealizada pelo 
Sindilojas União, conseguiu mais de 
100 adesões entre os empresários lo-
cais. A campanha se iniciou no último 
dia 16 e vai até 31 de dezembro. Assim 
como em Palmeira, a abertura foi mar-
cada por uma carreata.

“Encabeçamos essa campanha 
com a certeza de que o resultado seria 
positivo, pois sabemos o quanto é im-
portante desenvolver iniciativas que 
movimentem nosso comércio, contri-
buindo para a economia. O expressivo 
número de adesões em tão pouco tem-
po é uma prova de que estamos no ca-
minho certo”, avaliou o presidente Ade-
ildo Sotero.

Cada R$ 30 em compras nas lojas 
participantes dão direito a um cupom 
promocional para concorrer aos sor-
teios de um carro Fiat Mobi 0km e duas 
motos Shineray Jet 49 cc. Os veículos 
serão sorteados no dia 6 de janeiro de 
2018, na praça Basiliano Sarmento.

O valor do kit promocional para 
as empresas que desejam participar 
da campanha é de R$ 350 para asso-
ciados e R$ 400 para não associados. 
Informações: (82) 3281-1851, 99989-
1278 e 99130-8989.
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Aquecimento das vendas

www.fecomercio-al.com.br

Sindilojas Palmeira dos Índios e União dos Palmares promovem campanhas 

natalinas que sortearão carros e motos

Empresários participantes aderiram à carreata de abertura em Palmeira

Em União, divulgação da campanha apresentou os prêmios em carreata pelo Comércio
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A
Fecomércio e a Caixa Econômi-
ca Federal realizaram, entre os 
dias 6 e 10 de novembro, um 

mutirão para clientes inadimplentes 
ofertando descontos especiais para 
Pessoas Físicas e Jurídicas que podiam 
chegar a até 90% em casos de paga-
mento à vista. A iniciativa contou com o 
apoio do Senac Alagoas.

O mutirão cria um fôlego para o 
comércio, pois reestabelece o poder de 
compra do consumidor. Para o presi-
dente da Fecomércio e do Sindilojas 
Arapiraca, Wilton Malta, a parceria 
com a Caixa só tem a contribuir. “É 
importante essa sensibilidade de uma 
instituição financeira como a Caixa, 
pois a economia é uma cadeia. A regu-
larização interessa a todos. É um 
exemplo que outras instituições devem 
adotar para contribuir com a retomada 
da economia”, afirmou.

A iniciativa permitiu que os cli-
entes da Caixa inadimplentes há pelo 
menos 1 ano pudessem regularizar 
pendências envolvendo CDC, cheque 
especial, cartão de crédito, financia-
mentos de veículos e parcelas atrasa-
das de habitação. Os descontos ofer-
tados variaram em cada caso, pois 
fatores como o valor da dívida, a exis-
tência de acordo anterior ou o núme-
ro de parcelas em aberto influencia-
ram na proposta.

“Vimos a necessidade de regula-
rizar a situação de várias pessoas que 
têm o crédito negado no comércio e a 
possibilidade de restabelecer o poder 
de compra”, explicou o gerente de re-
lações da Caixa, Fredson Mota. Segun-
do dados do banco, a estrutura monta-
da em Maceió permitiu que 1000 pes-
soas fossem atendidas. E, como no pe-
ríodo a negociação pôde ser feita tam-
bém nas 56 agências da Caixa no Es-
tado, o banco registrou um aumento de 
30% no fluxo de clientes, o que signi-
fica que uma média de 10 mil pessoas 
procuraram a instituição bancária para 
negociar suas dívidas.

INTERIOR
Com um saldo de 11 mil atendi-

mentos em cinco dias, o sucesso do 

mutirão foi ampliado para o interior. 
Uma parceria proposta pelos Sindilo-
jas Arapiraca e Sindilojas Palmeira dos 
Índios possibilitou que os municípios 
recebessem esta ação que beneficia 
clientes inadimplentes há 1 ano. Nos 
dois municípios, o mutirão aconteceu 
de 20 e 22 de novembro, nas respecti-
vas sedes dos sindicatos.

Sobre a ida do mutirão à Arapiraca, 
o presidente Wilton Malta disse que os 
benefícios não serão apenas para aque-
les que não puderam, na época devida, 
honrar suas contas. “É uma oportunida-
de também para nossa economia, que 

ganhará com a volta desse consumidor 
ao comércio. E comércio movimentado 
é sinônimo de emprego e renda”, disse.

Opinião semelhante tem o pre-
sidente do Sindilojas Palmeira dos Ín-
dios, Gilton Lima. “Parcerias como es-
sa são importantes para fortalecer nos-
so Comércio. Quando permitimos que 
clientes inadimplentes limpem seu no-
me, contribuímos não só para sua au-
toestima, mas também para que sua vi-
da financeira se normalize e ele possa 
planejar a compra de itens necessários 
para ele e sua família, movimentando a 
economia”, ponderou.

Mutirão
Iniciativa da Fecomércio e da Caixa Econômica Federal concede descontos 

especiais e deve contribuir para aquecer o comércio no fim de ano

Estrutura montada no Senac realizou 1 mil atendimentos em cinco dias

Lideranças sindicais e da Caixa levaram benefícios do mutirão ao interior
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O
s números de Taiwan apre-
sentados durante o Encontro 
Empresarial de Negócios In-

ternacionais, uma iniciativa da Fede-
ração do Comércio do Estado de Ala-
goas (Fecomércio), hoje (21), no audi-
tório do Senac, impressionam. O pe-
queno país asiático se destaca na eco-
nomia mundial com um PIB de U$$ 530 
bilhões - um terço do Brasil - com uma 
população de apenas 23,5 milhões. Tai-
wan é 18º maior exportador do mundo. 
O valor de exportação corresponde a 
U$$ 280 bilhões e de importação 231 
bilhões. A taxa de desemprego corres-
ponde a 3,92%. Essa economia dinâmi-
ca chamou a atenção da Fecomércio 
que trouxe representantes daquele 
país no intuito de fortalecer a relação 
comercial entre Taiwan e Alagoas.

“A Fecomércio tem trabalhado 
na direção de trabalhar o ambiente 
empresarial no estado. Sabemos a for-
ça do setor. Representamos em ter-
mos percentuais mais de 70% do PIB. 
Somos os maiores empregadores do 
estado. Buscar incluir novos merca-
dos”, disse o presidente da Fecomér-
cio, Wilton Malta.

O país realiza 40 feiras de negó-
cios internacionais visitadas por em-
presários do mundo inteiro. Muitas de-
las já ocupam a segunda posição como 
maior feira da Ásia. Cerca de 250 em-
presários brasileiros são convidados a 
participarem dessas feiras. Entre os 
destaques informática, automação co-
mercial, bicicletas, parafusos, autope-

ças.  
O gerente da Taitra, Chiang Chih 

Wei, fez um breve resumo do cresci-
mento do país. Localizado no coração 
da Ásia, em no raio de três horas é pos-
sível se deslocar de Taiwan para países 
como o Japão e a Coréia. A balança co-
mercial entre o Brasil e Taiwan é tími-
da. A exportação corresponde a 0,4% 
e a importação 1%. O PMI, índice que 
mostra o crescimento contínuo, atin-
giu em Taiwan 65.2. “Somos fortes na 
capacidade de inovação”, garantiu 
Chiang Chih Wei. Ele acrescentou que 
a economia do país é baseada no co-
nhecimento intensivo. O país tem 
muito polo industrial de alto desem-
penho.

A diretora da Taitra, Rachel Lu, 
ressaltou que apesar da distância, os 
dois países têm muitas oportunidades 
de parceria. Taiwan desenvolveu a in-
dústria de tecnologia. E no Brasil tem 
muita demanda. “A nossa tecnologia 
pode contribuir para que o empresário 
local seja mais competitivo tanto no 
mercado doméstico quanto no mundo 
todo. A nossa proposta é apresentar o 
país e detectarmos parcerias”, explicou 
Rachel. 

Em Alagoas, o principal produto 
exportado para Taiwan é sucata de alu-
mínio. No ano passado, o Estado mo-
vimentou R$ 5 milhões nestas expor-
tações. Os empresários interessados 
em mais informações para negócios 
em Taiwan pode buscar informações 
na Fecomércio 3026-7200.

Internacionalização
Fecomércio traz representantes de Taiwan visando 

ampliar a relação comercial com Alagoas

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

VEREADORES - O presidente do Sis-
tema Fecomércio, Sesc, Senac Ala-
goas e do Sindilojas Arapiraca, Wil-
ton Malta, recebeu no dia 8, a visita 
dos vereadores por Arapiraca Moi-
sés Machado (PDT), Rogério Nezinho 
(PMDB) e Sérgio do Sindicato (PPS). 
O objetivo do encontro foi discutir 
possíveis parcerias com o Sesc Ala-
goas no projeto social que conta com 
o apoio do vereador Moisés, o Aras-
porte.

SOCIAL - Usando o esporte como al-
ternativa de inclusão social de jovens 
de bairros periféricos do município, 
o projeto atende 60 adolescentes, 
capacitando-os para a prática do fu-
tebol profissional. A solicitação dos 
parlamentares é de que o Sesc possa 
contribuir com ações pontuais na 
área de assistência, a exemplo do O-
dontoSesc ou da realização de um 
dia de lazer na unidade Arapiraca.

ATACAREJO - Em Alagoas, os setores 
atacadista e distribuidor respondem 
por 19.443 e empregam mais de 27 
mil pessoas. Apesar dessa importân-
cia para a economia, sentem os im-
pactos da expansão dos “atacarejos” 
– lojas que vendem no atacado e no 
varejo ao mesmo tempo. Para deba-
ter o assunto, a Fecomércio partici-
pou, dia 1º, de uma reunião provoca-
da pela Associação de Supermerca-
dos de Alagoas (ASA) e pela Frente 
Parlamentar em Defesa do Comércio 
de Maceió.

CONCORRÊNCIA - Os empresários 
falaram sobre as dificuldades enfren-
tadas. Segundo afirmaram, existem 
empresas do ramo de minimercados 
que estão encerrando suas atividades 
por conta da concorrência gerada pe-
la entrada, em Maceió e em Arapiraca, 
desta modalidade de negociação; fato 
que vem causando preocupação à Fe-
comércio. Os impactos desta concor-
rência são percebidos, principalmen-
te, por meio da gradativa diminuição 
no volume de vendas ao consumidor 
final e a consequente queda no fatu-
ramento dos mercados de pequeno 
porte.

Economia dinâmica de Taiwan chamou a atenção da Fecomércio, que propôs o evento



O
presidente do Sindicato do 
Comercio Atacadista e Distri-
buidor do Estado de Alagoas 

(Sincadeal), Valdomiro Feitosa, foi agra-
ciado no dia 21, com a Medalha do Mérito 
Industrial da Panificação Brasileira con-
cedida pela Associação Brasileira da 
Indústria de Panificação e Confeitaria 
(ABIP) e que representa a menção hon-
rosa de maior destaque dentro do setor.

A homenagem deve-se à atuação do 
empresário alagoano ao longo da história 
da própria associação. A ABIP tem 60 anos 
e, desde 1983, conta com a participação de 
Valdomiro que, naquele ano, fundou sua 
panificação e passou a acompanhar a dire-
toria da entidade nacional. Atualmente faz 
parte da diretoria da ABIP e já foi, por dois 
mandatos, vice-presidente da entidade. 

Sobre a homenagem, o empresá-
rio se disse feliz. “É motivo de alegria sa-
ber que sou considerado como uma 
pessoa que contribuiu para a história da 

entidade”, afirma o empresário, que atua 
nos setores do Comércio e da Indústria 

por meio de um mercadinho e uma dis-
tribuidora de produtos panificadores.

curso “eSocial: chegou a hora. 

O Prepare sua empresa”, fruto do 
convênio entre a Fecomércio e 

o Sebrae Alagoas, para a realização do 
Programa Sua Empresa Legal no Sped 
Fiscal, está a todo vapor. A turma em Pal-
meira dos Índios iniciou no dia 24 de no-
vembro e, em Maceió, no dia 26. 

A instrutora do Senac que minis-
trou o curso em Palmeira, Danielle Cer-
queira, explicou que o conteúdo progra-
mático aborda, além da definição, abran-
gência e objetivos, a legislação trabalhista, 
legislação fiscal e legislação previdenciá-
ria. As rotinas operacionais também estão 
inclusas no, além de pontos como a ade-
quação empresarial, os procedimentos de 
segurança e medicina do trabalho e a 
substituição de obrigações acessórias.

Para a instrutora, o diferencial do 
curso é o modelo pedagógico, pois traz a 
competência para o ponto central do cur-

rículo. “Além da capacidade de identificar e 
favorecer a aplicação do SPED-eSocial de 
acordo com as normas vigentes”, explicou. 
Segundo Danielle, a não adequação da em-
presa no eSocial pode acarretar em autua-
ções e multas que irão aflorar com a fis-
calização eletrônica e eventual fiscalização 
retroativa aos últimos cinco anos.

Um dos participantes em Palmeira 
dos Índios foi o funcionário da Livraria 
Moderna, Janielson Araújo. Para ele, o cur-
so representa uma oportunidade para que 
as empresas possam se atualizar com as 
novas regras do eSocial e evitar algum tipo 
de prejuízo. “Identifico-me com a área 
contábil e, nos primeiros dias do curso, já 
foi possível perceber que serão muitas in-
formações. O próprio eSocial está em fase 
de aperfeiçoamento”, comentou.

CONVÊNIO 
O convênio promove cursos de 

capacitação, consultorias e palestras 
com foco em gestão tributária. Tendo 
como público-alvo micro e pequenas 
empresas associadas aos sindicatos fi-
liados à Federação. 

“eSocial: chegou a hora. Prepare 
sua empresa” tem como meta realizar 
cinco cursos, cada um com carga ho-
rária de 20h. A programação inclui mó-
dulos sobre os sistemas de escrituração, 
apuração e recolhimento fiscal. A pers-
pectiva é trabalhar com 100 micro e pe-
quenas empresas, das quais 50 recebe-
rão 8h de consultoria especializada.

Os cursos vão acontecer também 
em Arapiraca, de 20 a 24 de novembro; 
Penedo, de 27 de novembro a 1º de de-
zembro; e União dos Palmares, de 22 a 26 
de janeiro de 2018. Outra meta do con-
vênio é capacitar empresários e contado-
res por meio de um Ciclo de Palestras 
com a temática Gestão Tributária e Fiscal.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Curso sobre eSocial já contemplou turmas em Maceió e Palmeira dos Índios 

e Maceió. Em Arapiraca e Penedo, aulas acontecerão este mês

Desde 1983, Feitosa contribui com a ABIP na defesa dos interesses do setor

Valdomiro Feitosa recebe Medalha do Mérito Industrial da Panificação 

Brasileira 
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Panorama

“Por mais de uma década, a Justiça do Trabalho res-

peitou as normas de negociação coletivas realiza-

das pelos sindicatos e validadas em assembleia ge-

ral. Infelizmente, há alguns anos se iniciou um mo-

vimento de desprestígio através da anulação de 

cláusulas inseridas em acordos e convenções coleti-

vas, desqualificando as conquistas das negociações”

NOTAS DE INTERESSE

QUEDA – Todos os estados brasi-
leiros registraram queda no Produ-
to Interno Bruto (PIB, a soma de to-
dos os bens e serviços produzidos 
no país) em 2015, de acordo com da-
dos das Contas Regionais, divulga-
dos no dia 16 pelo IBGE. A queda 
ocorreu primeira vez em todas as 
unidades da federação ao longo da 
série histórica iniciada em 2002, 
quando caiu 3,5%. Essa queda nas 
unidades da federação ainda não 
tinha sido vista, inclusive por ne-
nhuma série já estimada pelo IBGE 
antes disso.

NATAL – A Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC) revisou a projeção de 
vendas calculada para o Natal e es-
tima que a data movimentará R$ 34,7 
bilhões; um avanço de +4,8% na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. Pela primeira vez 
desde o início da pesquisa feita pela 
CNC, em 2009, a principal data co-
memorativa do varejo deverá re-
gistrar variação média negativa de 
preços (-1,1%), taxa menor do que 
nos Natais de 2015 (+10,9%) e 2016 
(+9,8%).

SUBSTITUIÇÃO - Para sistematizar 
as regras de Substituição Tributária 
do ICMS no país, o Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (Confaz) 
publicou o convênio 52/17 com uma 
lista com os produtos enquadra-
dos. Os estados devem se adequar 
até 31 de dezembro. “Vamos atua-
lizar o nosso regulamento do ICMS. 
Com essas regras, quantificar a 
margem de valor agregado e o 
percentual de lucro de cada produto 
vai ficar mais fácil”, disse Jacque Jú-
nior, gerente de Tributação da Se-
faz/AL.

Aspas“

Flávio Obino Filho, advogado especializado em Direito 

Coletivo do Trabalho em palestra aos empresários alagoa-

nos.

“É necessário fortalecer o Conselho 
do Trabalho para atuarmos em pro-
jetos que apresentam melhores resul-
tados para os trabalhadores e para o 
desenvolvimento do Estado”

Telma Ribeiro, diretora regional do 
Senac ao tomar posse na presidên-
cia do Conselho Estadual do Traba-
lho.

“O Estado tem que saber o quanto está 
abrindo mão em favor daquela empre-
sa. Esse incentivo fiscal traz mais com-
petitividade para as empresas, geran-
do mais renda e novos empregos”

Renan Filho, governador de Alagoas 
ao conceder, no dia 18, incentivos fis-
cais para instalação e permanência 
de indústrias.

“O curso tem correspondido sim. A 
professora aborda desde o início 
com a definição e tem que ser as-
sim porque tem gente que desco-
nhece”

Kelly Albuquerque, coordenadora de 
Recursos Humanos da Valedourado fa-
lando sobre o curso sobre eSocial pro-
movido pela Fecomércio e pelo Sebrae.
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 Legislativo

TAXA SIMPLIFICADA

A Prefeitura Municipal de Maceió es-
tá trabalhando para implementar a 
Taxa Simplificada de Maceió (TSM) 
para as empresas do Comércio. A 
medida atende a um pleito da Fe-
comércio Alagoas e foi confirmada 
no último dia 13 pelo secretário 
municipal de Economia, Felipe Ma-
mede, em visita ao presidente da 
entidade, Wilton Malta.

“Nós estamos tentando implemen-
tar já para março do próximo ano 
porque essas taxas normalmente 
são pagas em duas vezes, março e 
agosto. Mas se eventualmente a 
gente não conseguir, pois se não 
der para fazer em março não dá pa-
ra fazer em agosto, porque o exer-
cício fica quebrado, no mais tardar 
em 2019 já teremos uma taxa sim-
plificada”, assegurou o secretário, 
ao acrescentar que está sendo de-
senvolvido um trabalho para forta-
lecer ainda mais a Rede Sim no mu-
nicípio de Maceió.

Com a simplificação, todas as taxas 
municipais serão unificadas com um 
mesmo vencimento. Por isso, a Fe-
deração defende que a iniciativa 
desburocratiza e racionaliza a arre-
cadação. “A ideia é aliar o conceito de 
simplificação tributária conjunta-
mente com um sistema de informa-
ção para a gestão tributária pública 
municipal, facilitando a vida do em-
presário”, observa o presidente da 
Fecomércio, Wilton Malta.

Desde o início do ano, a Federação 
buscou a aproximação com o Poder 
Público, intensificando o diálogo so-
bre interesses do setor do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo. Outro 
pleito da entidade refere-se à taxa 
de localização. Sobre o assunto, Ma-
mede disse que é mais um pleito 
atendido e que a prefeitura vai 
considerar como fato gerador a área 
utilizada.

Indicadores

ICEC
Índice de Confiança do Empresário do Comércio | Maceió

11,24%

Nov/2016

Nov/2017

ICF
Intenção de Consumo das Famílias | Maceió

16,83%

Nov/2016

Nov/2017

102,3 pontos

113,8 pontos

PEIC
Endividamento do Consumidor | Maceió

5,94%

Nov/2016

Nov/2017

87,9 pontos

73,1 pontos

58,9%

62,4%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

É o acumulado do ano da Pesquisa Mensal de Servi-
ços (IBGE), em setembro. Nesse mesmo mês, o de-
sempenho alagoano foi de + 2,5%.

-3,2%

Desempenho apresentado pelo IBGE na Pesquisa Men-
sal do Comércio durante o mês de setembro, no Brasil.

+6,4%

+2,6%  Produção Industrial Mensal (PIM)

12,4%  Desempenho da taxa de desocupação

+0,42%  IPCA registrado em outubro

+2,70%  IPCA dos últimos 12 meses

MAIS NÚMEROS
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O
Sesc oficializou no dia 17 de 
outubro convênio com a pre-
feitura de Olho D'Água das 

Flores, levando para o município a uni-
dade móvel OdontoSesc. A cerimônia 
contou com as presenças da Gerente 
da Divisão de Saúde e Lazer, Cléa Cos-
ta, do vice-prefeito, Antônio Rubens, 
da secretária de Saúde, Isabel Moura, 
da secretária de Educação, Sara Van-
derlei, vereadores, profissionais do 
Sesc e população em geral.

A previsão para a unidade móvel 
permanecer no município será até 
março de 2018, tendo como proposta 
realizar 2.000 consultas, 13.000 proce-
dimentos odontológicos e atender 500 
clientes com tratamento odontológico 
completo e gratuito.

A equipe montada pelo Sesc e 
com o apoio da prefeitura do municí-
pio, dispõe de cinco profissionais da 
Instituição e seis do município, onde 
estão procedendo com serviços diá-
rios odontológicos, tais como: exa-
mes, profilaxias, raspagens, aplica-
ções tópicas de fluór (ATF) e fluorte-
rapia, restaurações, exodontias, en-
dodontia de dentes decíduos e den-
tes permanentes (anteriores) e to-
madas radiográficas.

Além do atendimento clínico, são 
realizados ações educativas e sessões 
clínicas pela equipe do OdontoSesc, 
como: Projeto Conversando sobre 
Saúde Bucal, realizado de forma sis-
témica em uma escola municipal com 
cerca de 60 alunos por meio de ativi-
dades educativas diversas de forma lú-
dica e interativa, além das sessões clí-
nicas: escovação supervisionada, apli-
cação de flúor e levantamento das ne-
cessidades, dos escolares que partici-
pantes, com distribuição de kits de hi-
giene bucal .

Para a coordenadora de saúde 
bucal do Sesc, Perolina Lima, a parceria 
só vem a beneficiar a população e com-
bater os riscos de doenças bucais por 
meio da prevenção. “O trabalho reali-
zado pelo OdontoSesc promove me-
lhoria na qualidade de vida dos partici-
pantes, pois permite o tratamento o-

dontológico completo gratuito e de 
qualidade, onde este migra de uma si-
tuação de doença bucal para o resta-
belecimento de sua saúde. Com as a-
ções educativas individuais e coletivas 
despertamos a importância da criação 
de hábitos saudáveis e do autocuidado 
como peças para manutenção de 
saúde, e fundamentais para o cuidado 
antes mesmo do adoecimento. Desta-
camos também a formação de multipli-
cadores de saúde no município, pois 
capacitamos professores, agentes co-

munitários de saúde, odontólogos e 
auxiliares em saúde bucal para relevân-
cia da promoção e a prevenção em saú-
de bucal”, concluiu Perolina.

A parceria entre o Sesc e os mu-
nicípios contemplados, acontece aten-
dendo os requisitos básicos: disponi-
bilidade de transporte para as ativida-
des educativas, fornecer hospedagem 
e alimentação para a equipe fixa do 
projeto, e disponibilidade de funcioná-
rios do município para trabalhar com 
os profissionais do Sesc.

Saúde ao alcance
Sesc oficializa parceria com o município Olho D'Água das Flores e leva  unidade 

móvel OdontoSesc com serviços gratuitos para a população

Equipe OdontoSesc durante o atendimento em Olho D'Água das Flores

Equipe do Sesc na unidade móvel
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T
écnica, arte e humanização. O 
projeto “Cursos de Música” do 
Sesc pegou a estrada, viajou pa-

ra vários municípios do estado de Ala-
goas e promoveu a capacitação de cri-
anças, jovens e adultos. Entre os meses 
de setembro a novembro deste ano, três 
municípios receberam a ação: Traipu, 
Coqueiro Seco e Marechal Deodoro, 
contemplando ainda alunos e professo-
res musicais dos municípios vizinhos, 
como Piranhas, Delmiro Gouveia, Paulo 
Afonso, Olho D'água do Casado, Campo 
Alegre, São Miguel dos Campos, entre 
outros, onde vivenciam dos cursos des-
de 2016.

A ação faz parte do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
do Sesc direcionado a pessoas com ren-
da familiares de até três salários míni-
mos e estudantes de escolas públicas, 
com o viés em Bandas Filarmônicas, 
uma forte tradição nos interiores.

O curso tem uma temática de a-
tuação singular, onde a equipe do Sesc 
ao chegar na região, avalia as condi-
ções ofertadas para com o aprendi-
zado em cada munícipio, como: sede 
própria, número de integrantes, quan-
tidade e manutenção dos instrumen-
tos, quantos ensaios são realizados na 
semana e nível técnico do grupo, além 

de contar com o forte apoio da prefei-
tura e outros fatores, e só então é dado 
início ao aprendizado.

O Projeto Cursos de Música este 
ano contou com uma equipe de músicos 
formados ou em formação acadêmica 
em música das Universidades Federais 
de Pernambuco (UFPE), Rio Grande do 
Norte (UFRN) e Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL) e corporações militares 
como o Corpo de Bombeiros, todos com 
uma vasta experiência e prática musical 
em bandas filarmônicas.

O aluno Douglas Lauro da Silva, 
jovem e residente de Coqueiro Seco, 
que toca na Banda Filarmônica do mu-
nícipio há seis anos, achou o curso do 
Sesc promissor para ampliar suas téc-
nicas. “Eu toco saxofone, mas no curso 
do Sesc eu escolhi desenvolver minhas 
habilidades musicais com a clarineta 
para aplicar no saxofone, avancei ainda 
mais com meus conhecimentos. Foi 
uma oportunidade única, porque eu 
não teria condições de pagar um curso 
deste”, concluiu.

A equipe do Sesc usa uma meto-
dologia no curso prática e eficiente, ba-
seado no estudo e preparação de um re-
pertório, tendo ao final uma bela apre-
sentação de concerto. Exercitando nos 
alunos concentração, disciplina, estí-

mulo e técnicas sobre a apresentação, a 
ordem da entrada e saída do grupo no 
palco, o entendimento sobre da sinfô-
nica sendo na ordem Regente, spalla e 
os músicos. Segundo o analista em mú-
sica do Sesc, Júlio César, as peças traba-
lhadas para um concerto são mais difí-
ceis de executar, exigindo mais atenção 
dos alunos. No final de cada aprendiza-
do os alunos recebem certificados.

“Outro benefício é dar visibili-
dade a banda, provocando um pro-
cesso de valorização e pertencimen-
to da comunidade a esse importan-
tíssimo trabalho desenvolvido por es-
sas instituições musicais. Além disso, 
proporcionamos a cidade uma pro-
gramação cultural de excelente quali-
dade, uma atividade que muitos da-
queles residentes nunca tiveram a 
oportunidade de assistirem como é o 
caso de um concerto sinfônico”, afir-
mou o analista em música do Sesc, Jú-
lio César.

“Foi um grande evento para a 
nossa cidade, e traz grandes expec-
tativas para as crianças de 8 a 10 anos, 
porque eles sentem que quando es-
tudam músicas podem ser alguém na 
vida”, enfatizou o coordenador da Es-
cola de música de Coqueiro Seco, Al-
fons Kubina.

Sem fronteiras
Cursos de Música do Sesc promove capacitações de crianças, jovens e adultos 

em vários municípios do estado de Alagoas

Os alunos de Coqueiro Seco apresentaram um concerto musical na igreja matriz da cidade



C
om o tema Bicentenário da E-
mancipação Política de Ala-
goas (1817-2017), a Universida-

de Federal de Alagoas (Ufal), em par-
ceria com o Serviço Social do Comér-
cio (Sesc), órgãos públicos e demais 
instituições, realizou em Maceió a 8ª 
Bienal Internacional do Livro de Ala-
goas. O evento aconteceu no Centro 
Cultural e de Exposições Ruth Cardo-
so, no período de 29 de setembro a 8 
de outubro, inteiramente gratuito.

Com quase duas décadas, a Bie-
nal no Estado é coordenada pela Edi-
tora da Universidade Federal de Ala-
goas (Edufal) e já faz parte de um e-
vento de arte no calendário dos ala-
goanos. Nesse período, as parcerias 
vêm contribuindo para fortalecer a 
proposta da Edufal, indo além de uma 
“feira de livros”, ampliando a pro-
gramação com espetáculos, palestras, 
seminários, mesas-redondas, ofici-
nas, exposições de estandes, narra-
ções de histórias, bate-papos com au-

tores e espaços de convivências, com 
ações para todos os públicos e idades.

Durante os dez dias, o planeja-
mento resultou num evento cultural 
extenso e rico, recebendo mais de 200 
mil visitantes, atraídos pela leitura e as 
inúmeras opções de atividades cultu-
rais. Para Agnaldo Barbosa, bombeiro 
militar e arquiteto, acompanhado da 
esposa e a filha de três anos que, in-
clusive, tinha em mãos livros infantis 
que ela mesma escolheu, concorda 
que o evento é essencial para a econo-
mia e a cultura do Estado. “Eu sempre 
venho à Bienal. É importante, sobre-
tudo, para consolidar a cultura de ler, 
e também para a economia do Estado. 
É um momento que oportuniza o en-
contro entre pessoas. Mais um lazer 
para as famílias. Além de nutrir a ima-
ginação das crianças com as conta-
ções de histórias. Atrai novos leitores, 
estimula e cultiva novos escritores. 
Também tem a questão da competi-
tividade que promove a duplicidade: 

custo e benefício nas compras dos li-
vros”, pontuou o arquiteto.

Além do BiblioSesc, unidade mó-
vel que esteve durante todo o evento 
com narrações de histórias, leituras 
orientadas, oficinas literárias, rodas de 
leitura e um acervo de 3.500 obras, as 
atividades do Sesc se concentraram na 
sala Mangaba – o Espaço Sesc – com 
uma programação intensa: oficinas, 
palestras e grupos de trabalho em es-
crita criativa, performances, saraus, 
lançamentos de livros e sessões de 
autógrafos, além da tradicional perfor-
mance itinerante “Literatura em Sesc 
Service”, por todo o Centro de Conven-
ções.

Com a proposta de promover a 
interação entre leitores e autores e, 
principalmente, oferecer ferramentas 
atrativas para o incentivo a novos es-
critores, o Sesc convidou profissio-
nais do cenário literário para minis-
trar oficinas e palestras. Entre eles es-
tavam o paulistano Ricardo Lísias, que 
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Políticas literárias
Sesc participa da 8ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas trazendo diversos 

autores do cenário literário brasileiro

Apresentação literomusical “Lendas e Parlendas”, com Lílian Rodrigues e David Aciolly
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falou sobre “A Autoficção na Cena Li-
terária Contemporânea no Brasil”; o 
criador do projeto de arte, literatura e 
intervenção urbana “Paginário”, Leo-
nardo Villa-Forte, apresentando a pa-
lestra “MixLit: A Literatura Samplea-
da”; além do jornalista, Aluísio de 
Paula, dos poetas Dennis Radünz e 
Luci Collin, dos premiados Marcelino 
Freire e João Carrascoza, da artista vi-
sual e ilustradora, Myrna Maracajá, da 
carioca Sonia Rosa, autora de mais de 
40 livros infantojuvenis e do baiano 
Franklin Carvalho, vencedor do Prê-
mio Sesc de Literatura 2016, categoria 
romance (e vencedor do Prêmio São 
Paulo de Literatura 2017).

O livro “Tree of Codes”, que traz 
em sua identidade um corte diferente 
em cada página, criado por Jonathan 
Safran Foer, foi usado como exemplo 
literário na palestra “MixLit: A Litera-
tura Sampleada”, do carioca Leonardo 
Villa-Forte que, segundo o palestran-
te, o modo com que as pessoas dia-
logam com o conteúdo serve como 
inspiração para suas pesquisas. 

O jornalista Aluísio de Paula, do 
Paraná, falou sobre “Prosa e Poesia 
Sintéticas”. Agradeceu o convite e pa-
rabenizou o evento por achar indis-
pensável o contato entre autor e lei-
tor. “O contato direto com os escrito-

res estimula a vontade de escrever. Às 
vezes a pessoa que vem para o evento 
como leitor, sai como escritor. Por e-
xemplo, as oficinas que realizamos 
aqui, tendo no resultado final livros 
artesanais criados pelos próprios par-
ticipantes”, ressaltou o escritor.

A pernambucana Myrna Mara-
cajá, realizou a oficina de Ilustração e 
Produção Literária, no período de 30 
de setembro a 8 de outubro, explo-
rando várias linguagens através de 
desenhos para a compreensão tanto 
para crianças quanto para adultos das 
áreas de arquitetura, design, pedago-
gia, estudantes de letras e alunos das 
escolas. Na oportunidade, a escritora 
realizou o lançamento e sessões de 
autógrafos do livro “Minha Mão Es-
querda”.

Artistas e escritores alagoanos 
também estavam em peso na grade 
cultural do Sesc: o Clube do Livro Ma-
ceió; Vitor Pirralho; Cia Hip Hop; Con-
fraria: Nós, Poetas; Jurandir Bozo; Lí-
lian Rodrigues e David Aciolly; Carlito 
Lima; Jean Albuquerque; Natália Agra; 
Walfredo Luz; Toni Edson; Ignoto – 
Projeto Literário.

Os saraus foram outros fortes 
elementos na grade, atraindo aprecia-
dores de todas as idades. Destaque 
para a “Poesia Para todo Sampler”, 

com Richard Serraria, do Rio Grande 
do Sul, “Poemas em Canção”, com o 
Instituto Lumeeiro, de Alagoas. “Uma 
Reza ao Nordeste”, apresentado pelos 
alagoanos Cosme Rogério Ferreira 
(declamação), Carleane Correia e Jail-
ton de Oliveira (dançarinos) e Cia Lite-
rando (Damiana Melo Sidney Melo), 
que trouxe um espetáculo cheio de 
expressividade musical e poética nas 
estrofes de coco e desafios, remetidas 
na singularidade da chuva, lama, sol e 
o mar do Nordeste.

Para o analista em literatura do 
Sesc Alagoas, Guilherme Ramos, “o 
'Espaço Sesc' na Bienal foi um suces-
so, tanto de público, quanto de pro-
gramação. Escritores e leitores pude-
ram compartilhar métodos de escrita, 
trocar contatos e iniciarem novos 
projetos. Poucas empresas têm esse 
comprometimento com a literatura. 
Por isso, de 16 a 26 de outubro, ainda 
realizamos uma jornada literária em 
escolas da rede pública e em institui-
ções filantrópicas de Maceió, levando 
oficinas, rodas de leitura, narrações 
de histórias e performances poéticas. 
Foi uma forma de sensibilizar o públi-
co que teve pouco – ou nenhum – 
contato com a literatura, preparando-
o para novas bienais e outros projetos 
do Sesc”.

Grupo de trabalho com o carioca Leonardo Villa-Forte
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Soluções corporativas
Senac promove curso para colaboradores da Arsal e Hospital Arthur Ramos. 

Turmas foram realizadas por meio do Programa In Company

C
omo instituição de educação 
profissional, a missão do Se-
nac é qualificar o mercado de 

trabalho e propor soluções corporati-
vas para empresas que necessitam de 
capacitação. Com o objetivo de alcan-
çar essa meta, a instituição promoveu, 
entre os dias 6 e 16 de novembro, o 
curso Licitações e Contratos para 
colaboradores da Agência Regulado-
ra de Serviços Públicos do Estado de 
Alagoas (ARSAL). Realizada nas de-
pendências da própria Agência, a tur-
ma contou com sete alunos.

Eliane Barbalho, uma das alunas, 
afirma: “já estou aplicando o que a-
prendi em sala de aula no meu tra-
balho. O professor é excelente, domi-
na bem o assunto e aborda os temas 
que precisamos desenvolver para me-
lhorar nossa produtividade”. Fábio Sa-
raiva também é aluno do curso e, para 
ele, “a abordagem prática de temas 
que lidamos diariamente é essencial 
para tirarmos nossas dúvidas e exer-
cer melhor nossas funções”. 

Segundo o instrutor, Diego Pas-
sos, “por ser um curso In Company, 
os alunos interagem mais, trazem 
dúvidas, casos práticos e buscam por 
uma melhora efetiva nos resultados 
das atividades desempenhadas”, ex-
plicou ele.

Foi essa dinâmica diferenciada 
que conquistou dez atendentes do 
Hospital Memorial Arthur Ramos. 
Promovido pelo Senac entre os dias 11 
de agosto e 24 de novembro, o segun-
do módulo do curso Inglês para Pro-
fissionais da Área de Saúde prova a 
qualidade do ensino da instituição.

Segundo Shirley Protásio, coor-
denadora de Gestão com Pessoas do 
Arthur Ramos, “a resposta ao primeiro 
módulo do curso foi excelente, mes-
mo após finalizado, os colaboradores 
buscaram praticar a língua estrangei-
ra com conversas em inglês e pediram 
por uma continuação. Para a empresa, 
além da satisfação dos atendentes, 
também desenvolvemos uma equipe 
de referência, que está preparada pa-
ra o atendimento aos turistas”, con-
cluiu ela.

CURSOS IN COMPANY
Construir o conhecimento dentro 

das organizações é o diferencial compe-
titivo de muitas empresas que contra-
tam o Senac a fim de garantir aos seus 
colaboradores a excelência na execução 
dos serviços oferecidos aos clientes.

Os cursos In Company do Senac 
são formatados conforme a realidade 
da empresa. Eles podem ser realiza-
dos nas dependências do Senac ou na 

empresa solicitante e abrangem di-
versos formatos e serviços: além de 
cursos de capacitação e aperfeiçoa-
mento, elas também podem ser rea-
lizadas por meio de treinamento, pa-
lestras, oficinas e consultorias. Para 
mais informações, agende uma visita 
da Coordenação de Relacionamento 
com o Mercado do Senac  por meio do 
telefone (82) 2122.7905 ou pelo ende-
reço eletrônico crm@al.senac.br.

Funcionários da Arsal afirmam já colocar em prática o que é passado em sala de aula

Colaboradores do Hospital Arthur Ramos se mostram satisfeitos com o curso
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Halloween no Senac
Fantasias e muita diversão tomaram conta do Halloween do Senac. Evento foi 

realizado na Unidade Fernandes Lima da instituição

O
riginal do Reino Unido, o Hal-
loween se popularizou nos 
Estados Unidos e, hoje, já é 

uma festa querida em todo Brasil. Com 
o objetivo de promover a integração 
entre os alunos e incentivar o estudo da 
língua estrangeira, o Senac realizou, no 
dia 27 de outubro, na Unidade Fernan-
des Lima, mais uma edição da festa.

“O Halloween é um evento cul-
tural que já faz parte do nosso calen-
dário. Os alunos esperam por esse 
momento e se empenham em sala de 
aula para saber mais sobre a festa, 
transformando-a, também, em uma 
oportunidade de aprendizado”, expli-
cou Suzana Egito, responsável técnica 
de Idiomas do Senac Alagoas.

Segundo Francisco Junior, aluno 
do curso de inglês, “discutimos o tema 
em sala de aula e, com isso, aprende-
mos novos termos, gírias e palavras 
próprias da cultura americana. Então, 
a festa termina nos ajudando a estu-
dar de uma forma divertida”. Raíza 
Carmo, aluna de inglês, concorda com 
Francisco, e afirma que “a integração 
entre estudantes de outros níveis 
também é bastante interessante e 
motiva os estudos”.

Como parte das atividades do e-
vento, os jovens produziram cartazes 
com a história do Halloween, visitaram a 
sala do terror e desfilaram fantasias 
criativas em um concurso que elegeu a 
melhor vestimenta. “É muito importan-
te promover um momento de descon-
tração e usar a festa como um meio de 
aprendizado. É necessário entender a 
cultura estrangeira para facilitar o en-
tendimento de seu Idioma e, com o Hal-
loween, esse processo é agilizado”, co-
mentou Alexandre Nascimento, instru-
tor de inglês do Senac Alagoas.

Além das brincadeiras, o evento 
ainda contou com a presença dos alu-
nos do curso de Fotografia, que apro-
veitaram o momento para realizar uma 
aula prática.

SENAC IDIOMAS
Com eventos culturais, metodo-

logia diferenciada, professores com 
vivência internacional, opções de tur-

mas com aulas pela manhã, tarde ou 
noite, e atividades extraclasse, o Senac 
oferece uma unidade especializada no 
ensino da língua estrangeira. Além dis-
so, o Senac é a única instituição de Ala-
goas conveniada à Canadian College, 
que utiliza como sistema de ensino a 
metodologia SMRT English (Student 
Media Relevant Training),  por meio da 

qual os alunos usam as ferramentas 
Google a fim de favorecer o aprendiza-
do dentro e fora de sala, fazendo uso de 
informações disponíveis na Internet.

Interessou-se? Agende o teste 
de nível gratuitamente pelos telefo-
nes 2122.7950 ou 2122.7952. No Senac 
Idiomas você desenrola um mundo de 
possibilidades!

Festa reuniu alunos e colaboradores em uma noite de integração

Francisco Junior foi um dos alunos que participou do concurso de fantasia



C
riada para reconhecer orga-
nizações que valorizam pes-
soas, a Great Place to Work é 

uma empresa global de pesquisa, con-
sultoria e capacitação que oferece so-
luções para impulsionar os resultados 
dos negócios por meio de seus cola-
boradores. Com uma pesquisa anô-
nima realizada com os funcionários 
das empresas, a organização que atin-
gir, de acordo com o GPTW, uma nota 
igual ou superior a 70 na pesquisa com 
os funcionários, será certificada e se 
torna elegível a participar do ranking 
das Melhores Empresas para Traba-
lhar.

Em 2017, o Senac foi uma das 
instituições que obteve o selo de cer-
tificação da empresa. Segundo Adria-
na Palmeira, coordenadora de Recur-
sos Humanos do Senac Alagoas, “o se-
lo significa que estamos no caminho 
certo, que somos uma empresa que 
valoriza as pessoas e que, com empe-
nho, podemos alcançar o ranking das 
melhores empresas para se traba-
lhar”.

Ainda de acordo com Adriana, 
ter a opinião dos próprios colabora-
dores mostra o compromisso de to-
dos com a melhora do ambiente de 
trabalho. “Isso mostra que todos estão 
engajados em construir um ambiente 
corporativo pautado no respeito, 
confiança e comprometimento. Além 
disso, precisamos cada vez mais iden-
tificar, criar e manter excelentes prá-
ticas que reforcem relações de con-
fiança e respeito”, afirmou a coorde-
nadora.

Para 2018, o foco do Senac é tra-
çar novas estratégias de acordo com 
as necessidades apontadas na pesqui-
sa e, por meio da consultoria promo-
vida pela GPTW, trabalhar para estar 
presente no ranking das melhores 
empresas.

SENAC ALAGOAS
Criado em 1946, o Senac é uma 

instituição de direito privado subor-
dinada à Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). A entidade possui 
uma administração nacional e admi-

nistrações regionais nos estados 
brasileiros. Em Alagoas, o Senac co-
meçou a funcionar em 17 de dezem-
bro de 1947, como uma Delegacia da 
Administração Regional do Nordeste 
Oriental, localizada na Praça Monte-
pio dos Artistas, 78, Centro de Ma-
ceió, e vinculado à administração em 
Recife(PE). Obteve sua autonomia 
em 21 de março de 1948, em sessão 
realizada no salão nobre do edifício 
do Sindicato dos Empregados do Co-
mércio no Estado, na qual ocorreu a 
eleição do presidente do Conselho 
Regional e do representante junto ao 
Conselho Nacional.

O Senac Alagoas possui na capi-
tal as Unidades Poço, Fernandes Lima 
(Idiomas), Programas Sociais, o Posto 
Avançado de Informática e a Sede Ad-
ministrativa. A instituição também es-
tá presente no interior do estado por 
meio das Unidades Móveis, da Unida-
de Arapiraca e dos Postos Avançados 
em Palmeira dos Índios, Penedo e U-

nião dos Palmares. A responsabilida-
de social é uma das diretrizes da Ins-
tituição, que desenvolve projetos de 
inclusão que beneficiam milhares de 
pessoas na capital e no interior do Es-
tado.

É por isso que há 70 anos, o Se-
nac promove a educação profissional 
em Alagoas, o que representa a opor-
tunidade de empregabilidade e a mu-
dança de vida para muitas pessoas.

www.al.senac.br
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Certificação
Senac Alagoas ganha certificação da empresa global Great Place to Work 

(GPTW). Selo foi divulgado após pesquisa com colaboradores

Selo representa o compromisso do Senac com o bem estar de seus colaboradores
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Tecnologia
Senac promove segunda edição da Technology Week. Evento contou com palestra 

e workshops voltados para o setor tecnológico

E
m 2017, o crescimento da área 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação chamou atenção 

do mercado por representar cerca de 
2,5% dos empregos do setor produtivo 
de Alagoas. A pesquisa da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Gestão e Pa-
trimônio (Seplag) mostra que a indús-
tria tecnológica tem um belo futuro 
pela frente e que oportunidades surgi-
rão com o investimento de novas em-
presas.

Com a missão de educar para o 
trabalho, o Senac Alagoas promoveu, 
nos dias 24 e 25 de novembro, a segunda 
edição da Technology Week. Com a pa-
lestra de abertura realizada no auditório 
da Unidade Poço e os Workshops reali-
zados no Posto Avançado de Tecnologia, 
o evento reuniu grandes nomes da Tec-
nologia da Informação que apresenta-
ram os temas Generations XYZ, Photo-
shop, Code Teens, Iniciando com Ruby on 
Rails, Introdução a Games e Introdução 
a Fotografia Digital com Photoshop.

Rafael Machado, entusiasta de no-
vas tecnologias e criação gráfica, res-
ponsável por campanhas da Vivo, Volvo, 
New Holland, Mate Leão e Coca-Cola, 
foi um dos nomes do evento. Segundo 
ele, “o público nordestino tem muita 
vontade de aprender e esse entusiasmo 
é mostrado com o crescimento da Tec-
nologia na Região. Para mim, é um pra-
zer fazer parte de um momento como 
esse, que proporciona novos conheci-
mentos para aqueles que querem in-

gressar no mundo do trabalho”.
Ciro Batista, aluno do curso Illus-

trator, Photoshop e InDesign  participou 
da palestra ministrada por Rafael, 
Generations XYZ. Para ele, “a Techno-
logy Week é uma oportunidade única 
para trocar experiências com quem já 
atua na área e tem uma visão externa do 
mercado alagoano”. Leandro Ferreira, 
também aluno do curso Illustrator, Pho-
toshop e InDesign, concorda com o co-
lega e afirma que “é sempre bom ter um 
novo aprendizado, tenho certeza que o 
evento despertará novas ideias”.

Além dos mais de 200 participan-
tes, Francisco Abud, coordenador dos 
cursos de análises de sistemas e redes de 
computadores da Faculdade Estácio; 
Hélio Teixeira, cientista de dados e pre-
sidente do instituto Hélio Teixeira; Re-

nato Rodrigues, MBA em Gestão Estra-
tégica de Projetos de TI; Marina Limeira, 
Analista de Sistemas; Maurício Lira, es-
pecialista em Desenvolvimento de Ga-
mes; e Rafael Santana, publicitário, tam-
bém estiveram presentes na noite do dia 
24.

De acordo com Felipe Dietschi, 
gerente do Posto Avançado de Tecno-
logia do Senac Alagoas, “a Technology 
Week vem se consolidando como um 
dos eventos mais aguardados pela co-
munidade de Tecnologia do estado. A 
cada edição, buscamos surpreender o 
público presente com discussões que 
despertem a curiosidade e a consciência 
dos participantes em estarem, cada vez 
mais, entendendo que o caminho para o 
sucesso profissional é a educação”, con-
cluiu ele.

Rafael Machado ministrou palestra de abertura do evento

Interessados em Tecnologia e profissionais da área prestigiaram a palestra Generations XYZ
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Ataques cibernéticos! Este assunto nunca foi tão 

abordado e noticiado quanto em 2017. Com diversos ata-

ques espalhados pelo mundo, vitimando milhares de pes-

soas dentre usuários domésticos e corporações públicas 

e privadas, a repercussão desses ataques tem despertado 

a atenção do público para a questão da Segurança da 

Informação. Essa é uma preocupação constante no ambi-

ente empresarial, visto que, as informações é o que se tem 

de mais valioso na maioria dos modelos de negócios, por-

tanto, muitas empresas estão revendo suas estratégias e 

políticas.

Para melhor compreensão, segurança da informa-

ção é tudo aquilo que engloba a proteção de sistemas, da-

dos e informações valiosas para algum indivíduo ou orga-

nização e se define em três pilares: disponibilidade, con-

fidencialidade e integridade.

8 Disponibilidade: é o que garante o acesso à in-

formação a qualquer momento e a mantém acessível sem 

inviabilidade.

8 Confidencialidade: é a garantia de sigilo sobre a 

informação e o acesso adequado da informação para cada 

usuário, disponibilizando para cada usuário só aquilo que 

lhe é devido.

8 Integridade: assegura que as informações aces-

sadas são as mesmas que foram disponibilizadas, garan-

tindo a proteção dos dados para que não sejam violados e 

alterados de forma ilegítima.

O nível de proteção é definido de acordo com o valor 

das informações e aos potenciais prejuízos causados por 

seu uso impróprio. As formas de ataques na internet estão 

cada vez mais dinâmicas e sofisticadas, explorando de 

formas diferentes todas as possíveis vulnerabilidades 

existentes nas empresas, desde a falta de sistemas de blo-

queio ou segurança, como antivírus ou proxy/firewall, até 

a falta de conhecimento ou atenção dos usuários ao uti-

lizarem a internet. Inclusive, como mostrou uma pesquisa 

global de segurança da informação da empresa de au-

ditoria PwC, os usuários atualmente são a porta de entra-

da dos ataques em 41% dos incidentes.

Logo, não basta apenas à proteção do ambiente em-

presarial por meio do uso da tecnologia. As empresas pre-

cisam conscientizar e fomentar o conhecimento básico 

para os usuários que utilizam as redes de computadores 

para evitar a exposição e tornar-se um alvo vulnerável a 

esses ataques. Os usuários têm que estar atentos a possí-

veis ameaças e tentativas de ataques.

Como sugestão de melhores práticas de utilização 

das tecnologias por parte dos usuários, elencamos as se-

guintes:

8 Utilizar senhas diferentes para cada serviço. Op-

tar por senhas difíceis, utilizando letras e números;

8 Nunca abrir e-mails suspeitos ou de remetentes 

desconhecidos, nem executar arquivos ou acessar links 

sugeridos;

8 Caso não tenha solicitado, nunca faça recadas-

tramento de senha ou dados pessoais através de solici-

tações via e-mails;

8 Não cadastrar conta de e-mail corporativo em 

dispositivos ou conta de redes sociais pessoais;

8 Em caso de dúvidas sempre perguntar a área 

competente (T.I.).

Artigo

Conscientização

em Segurança da Informação

Não basta apenas à proteção do ambiente empresa-

rial por meio do uso da tecnologia. As empresas pre-

cisam conscientizar e fomentar o conhecimento bá-

sico para os usuários que utilizam as redes de compu-

tadores para evitar a exposição.

“

Michelle Cristiane Chefe do Setor de Tecnologia da Informação do Sesc

Willker Passos Analista I em Tecnologia da Informação do Sesc

Marcos Túlio Analista II em Tecnologia da Informação do Sesc





Sua empresa estará 

obrigada a utilizá-lo?

Você terá 

custos?

Empresário,

O registro do empregado muda?

Quais penalidades se

não atender aos prazos?

Você sabe o 

que é eSocial?
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Realização Parceria Apoio

Curso
“eSocial: chegou a hora.

Prepare sua empresa!”

Tire todas as suas dúvidas no 

Inscrições e informações

instituto@fecomercio-al.com.br | 82 3026-7209

Investimentos
Curso: R$ 250,00 (2x no boleto bancário ou cheque)

O curso será ministrado por especialistas nas áreas 
tributária e trabalhista. Carga horária de 20 horas-aula e 
8h de consultoria*.

20 a 24/11 | Arapiraca

27/11 a 1/12 | Penedo

22 a 26/01/ 2018 | União dos Palmares

Sua�Empresa�Legal�
no�Sped�Fiscal
Programa�


