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ano de 2018 entra em sua reta fi-

O nal e, quando paramos para ava-

liar, sentimo-nos confiantes de 

que este foi mais um ano de ações pautadas 

pelo fortalecimento do segmento que re-

presentamos.  É um ano que nos deixa um 

legado positivo ao trazer a retomada do 

crescimento da economia e nos traz a 

perspectiva de um 2019 de consolidação 

dessa retomada. 

Esperamos, com sinceridade, que 

cada empresário continue firme, perseve-

rando diante de um cenário que, embora 

sinalize melhoras, ainda é incerto, pois te-

remos mudanças de governo federal e, na-

turalmente, novas medidas econômicas. 

São vocês que nos motivam a pensar em 

projetos e ações com foco no Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo. Neste ano de 

2018, promovemos a capacitação de 115 

empresários sobre o e-Social; atendemos, 

com consultoria, a 50 micro e pequenas 

empresas; capacitamos 534 empresários na 

temática Gestão Tributária; e desenvolve-

mos uma consultoria com foco na impor-

tação.

Não podemos nos esquecer que, no 

desempenho de nosso papel, buscamos o 

apoio e a força dos poderes constituídos. Ao 

longo do ano foram diversas articulações, 

dentre elas, sete reuniões coordenadas pela 

Fecomércio com a Secretaria de Estado da 

Fazenda (Sefaz) e com a Frente Parlamentar 

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Um ano de oportunidades

em Defesa do Comércio para tratar as-

suntos como o regulamento do ICMS, o 

processo de apreensão de mercadorias, e as 

penalidades e sanções abusivas. 

Recentemente, convidamos os depu-

tados eleitos e reeleitos para o mandato 

2019-2023 a virem à Fecomércio para co-

nhecer a importância que o setor que repre-

sentamos tem para a economia alagoana.

Por tudo isso, ao olhar nosso tra-

balho, estou consciente de que fizemos o 

melhor. E como 'Defender o comércio é o 

nosso negócio', renovamos o compro-

misso para 2019.
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Entrevista

S
empre em alta, o Turismo de la-
zer e de negócios é responsável 
por grande parte do desenvol-

vimento econômico de Alagoas. Com 
belas praias, artesanato único e diver-
sas opções de passeio para toda família 
(rios, lagoas, trilhas, cachoeiras e cida-
des históricas), o “Destino Alagoas” já é 
um dos mais procurados nas listas de 
sites de viagens. Em entrevista à Folha 
Fecomércio, a Diretora Executiva da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis em Alagoas (ABIH/AL), Tereza 
Bandeira, falou sobre o setor e suas 
projeções para o ano de 2019.

Folha Fecomércio – O Turismo é res-
ponsável por uma grande parte da 
economia de Alagoas, como a ABIH/AL 
atende a essa demanda?

Tereza Bandeira – O turismo é uma 
atividade de ampla empregabilidade, 
com uma cadeia produtiva em 52 seg-
mentos, que são beneficiados pelo se-
tor. Em Alagoas, a hotelaria gera 12 mil 
empregos diretos e 42.000 empregos 
indiretos conforme estimativa da OMT 
(Organização Mundial de Turismo). A 
ABIH/AL tem em seu quadro associa-
tivo hotéis de todas as categorias, do 
pequeno ao grande empreendimento, 
totalizando mais de 18.000 mil leitos, 
localizados principalmente em Maceió, 
além dos associados situados no litoral 
norte, litoral sul e região dos Cânions. 
Para atender a demanda de todos e 
manter o turismo alagoano aquecido, 
as ações promocionais do destino são 
realizadas no decorrer do ano, em 
parceria com a Sedetur, Semtur, e com 
o apoio do Senac, Sebrae, Maceió 
Convention, entre outros.

Folha Fecomércio – O Turismo tam-
bém tem a responsabilidade de gerar 
renda para diversas famílias do estado, 
mas, para isso, é preciso haver investi-
mento nessa mão-de-obra. Qual o pa-
pel do Senac nesse cenário?

Tereza Bandeira – O Senac tem papel 
prioritário no processo de formação da 
mão-de-obra dos profissionais de tu-
rismo. Possui um corpo técnico pre-

parado e oferta um leque de cursos que 
atendem diversas demandas dos se-
tores hoteleiro, gastronômico e de 
guias turísticos. A atuação do turismo é 
baseada justamente nesses serviços 
prestados e seu aprendizado deve ser 
desenvolvido através da ética, susten-
tabilidade e inovação. E é isso que o 
Senac repassa para os seus alunos. Um 
turista bem atendido retorna àquele 
hotel, àquela cidade. Por isso a neces-
sidade constante do aperfeiçoamento 
da mão-de-obra. Além disso, o Senac 
também tem papel importante na ca-
pacitação de jovens para iniciação 
profissional com o Programa de 
Aprendizagem, que muito auxilia o 
setor de turismo em parceria com o 

Banco de Oportunidades da Insti-
tuição. Também tomamos conheci-
mento que o Senac em breve terá um 
Posto Avançado em Maragogi, para 
capacitar a mão-de-obra do segundo 
polo turístico de Alagoas, o que levará 
muitos benefícios para a região.

Folha Fecomércio – Com o objetivo de 
cumprir esse papel (qualificar a mão-
de-obra), o SENAC e o SESC firmaram 
uma parceria para atender a uma de-
manda dos empresários de turismo do 
Litoral Norte de Maceió, com a oferta 
de cursos gratuitos em Guaxuma. 
Como foi identificada essa necessidade 
e como a parceria beneficiará a região?

Tereza Bandeira – Através de investi-

Turismo em alta!
Diretora Executiva da ABIH/AL, Tereza Bandeira, fala sobre o crescimento do 

setor em Alagoas

Tereza falou sobre parceria com o Senac
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mentos de grandes resorts e pousadas 
de luxo, o Litoral Norte de Maceió é a 
tendência de investimentos futuros 
localizados na belíssima praia de Ipio-
ca. Mas as pesquisas mostram que a 
carência de empregos formais e a es-
cassez de mão de obra qualificada es-
tão gerando transtornos e preocupa-
ções aos empresários hoteleiros e aos 
que estão com empreendimentos em 
construção. Nesse cenário, o Senac e o 
Sesc são de fundamental importância 
para a alteração desse quadro, já que, 
juntos, as Instituições estão levando 
qualificação e mais chance de empre-
gabilidade para as pessoas da região.

Folha Fecomércio – Falando em par-
cerias, o Senac e a ABIH/AL fazem par-
te do Conselho Municipal de Turismo 
(COMTUR). Como o conselho tem 
contribuído para o desenvolvimento 
do setor?

Tereza Bandeira – O COMTUR agrega 
todas as entidades representativas do 
turismo, sendo um local propício para a 
discussão, troca de idéias e apresen-
tação de projetos de interesse na me-
lhoria do turismo da capital. E agora 
também contamos com o Observa-
tório do Turismo de Maceió, uma pla-
taforma digital de observação da rea-
lidade turística do município que dis-
ponibiliza dados e indicadores que da-
rá suporte ao planejamento deste se-
tor. É lá que se busca o equilíbrio entre a 
preservação cultural e ambiental, a in-
fraestrutura turística, na promoção e 
divulgação do turismo, além do desen-
volvimento das potencialidades da ca-
pital, de modo que o turismo seja cap-
talizado com base na sustentabilidade 
e na acessibilidade. Além do oberseva-
tório, vários projetos importantes fo-
ram apresentados ao decorrer do ano 
para aprovação dos conselheiros, tais 
como: promoção de destino Maceió, 
investimento em realidade virtual, CAT 
(Centro de Atendimento ao Turista) 
móvel, instalação de banheiros da orla, 
guarderia acessível, sinalização turís-
tica, e muito mais.

Folha Fecomércio – Quais os outros 
projetos que estão em desenvolvi-
mento pela ABIH/AL e quais as prin-
cipais realizações da Associação em 
2018?

Tereza Bandeira – Fizemos o nosso 
dever de casa. De janeiro a outubro 
tivemos uma ocupação média de 73%, 

representando um aumento de 4% em 
relação a 2017, então cumprimos nosso 
papel como Associação que busca ge-
rar emprego e renda, contribuindo pa-
ra o crescimento do Estado. Também 
promovemos o destino turístico atra-
vés de participações em feiras e even-
tos, capacitações e divulgações em mí-
dia. Ainda em 2018, realizamos uma 
pesquisa de impacto do crescimento 
da demanda e oferta do setor hoteleiro 
em Maceió, que foi muito relevante pa-
ra que os nossos associados, o trade 
turístico, empresários e investidores, 
tenham uma dimensão do mercado 
hoteleiro atual, e conheçam as proje-
ções de várias categorias do setor. Fi-
zemos também um estudo nos princi-
pais destinos turísticos de Alagoas, sob 
a ótica do "Cliente Oculto', buscando 
identificar os pontos positivos e nega-
tivos destes locais, com o intuito de 
apresentar melhorias, elevando a 
qualidade de nossos produtos turís-
ticos. Outro ponto que marcou o ano 
foi o evento “Turismo de Resultados”, 
que levantou discussões sobre Tecno-
logia ao trazer as maiores referências 
do país em marketing e vendas digitais 
para fornecer e multiplicar o conhe-
cimento de como alcançar os melhores 
resultados utilizando novos canais. Pa-
ra finalizar, nos relacionamos ativa-
mente com as principais operadoras 
turísticas do país e fomos destaque a 
nível nacional junto à CVC, Azul Via-
gens e Flytour. As nossas redes sociais 
Visite Alagoas têm se fortalecido a cada 
ano, alcançando 374.658 mil fãs no 
Facebook e 104.226 seguidores no Ins-
tagram. Atuamos junto a novos des-
tinos emissores, fortalecendo o mer-

cado sulamericano, com ações pro-
mocionais na Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Chile, além de iniciarmos 
contato com os mercados português  e 
italiano. Ao todo, foram 34 eventos de 
promoção e divulgação do destino tu-
rístico Maceió/Alagoas em parceria 
com a Semtur e com a Sedetur.

Folha Fecomércio – O que podemos 
esperar de novidades no setor turístico 
para 2019?

Tereza Bandeira – O setor turístico 
tem se aperfeiçoado cada vez mais di-
ante da demanda do mercado. Durante 
a temporada 2018/2019, de 15 de de-
zembro ao final de fevereiro, espera-
mos que o segmento hoteleiro injete 
cerca de R$145 milhões de reais em Ma-
ceió e R$275 milhões de reais em Ala-
goas. Para fomentar ainda mais esse 
crescimento, serão realizadas mais 
ações de marketing e mídias digitais do 
Visite Alagoas, visando alcançar cada 
vez mais o público final com eficiência; 
investimentos no mercado internacio-
nal, para assegurar uma boa ocupação 
média para os associados; ações em 
busca do fortalecimento de novos 
mercados emissores; realização de 
mais estudos e pesquisas do setor; 
participação em ações de sustentabi-
lidade do meio ambiente e da preser-
vação das nossas praias; e capacitação 
dos nossos colaboradores. Ainda pre-
tendemos interiorizar nossas ações, 
para captar novos associados e forta-
lecer as diretorias do Litoral Norte, Li-
toral Sul e Região dos Cânions. Dessa 
forma, todo o estado cresce e mais 
oportunidades chegarão para os ala-
goanos.
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Tereza se reúne com cônsul da Argentina para promover o destino Alagoas



A
presentar aos deputados es-
taduais eleitos e reeleitos a 
importância do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo para a eco-
nomia de Alagoas foi o objetivo da 
Fecomércio AL em reunião realizada 
no dia 5, em sua sede. Com a parti-
cipação de membros da Frente Par-
lamentar em Defesa do Comércio, os 
deputados Jó Pereira (presidente) e 
Bruno Toledo, o encontro contou com 
os novos parlamentares que assumirão 
seus mandatos em 2019, Fátima Ca-
nuto, Cibele Moura, Sílvio Camelo, 
Cabo Bebeto e Marcelo Beltrão. O 
deputado Davi Maia foi representado 
pelo seu chefe de gabinete, Eugênio 
Albuquerque. 

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, falou sobre a impor-
tância das Frentes Parlamentares em 
Defesa do Comércio, tanto na Assem-
bleia Legislativa quanto na Câmara de 
Vereadores de Maceió. “Nós temos 
trabalhado em busca de melhorias para 
o comércio não só o de Maceió, mas o 
de Alagoas de um modo geral. Todas as 
mudanças da legislação que venham de 
encontro aos interesses do comércio, a 
gente tem buscado e tem encontrado 
apoio dessa bancada parlamentar que, 
dentro do possível, nos escuta e nos 
defende”, observa. 

Para Malta, reunir os parlamen-
tares eleitos e reeleitos demonstra o in-
teresse da entidade ampliar essa repre-
sentação legislativa e, assim, fortalecer o 
setor. Para isso, é fundamental que os 
parlamentares conheçam os encargos e 
cenário econômico atual. “Nós lembra-
mos aqui a cobrança do Fecoep, que au-
mentou a alíquota interna do ICMS; a 
substituição tributária, na qual o em-
presário paga antecipadamente o ICMS 
do produto que só irá vender em 30, 60 
ou 90 dias e, às vezes, nem vende; e as 
penalidades e multas confiscatórias no 
âmbito da Sefaz”, falou aos deputados ao 
reconhecer que o Executivo está sem-
pre aberto ao diálogo, mas algumas 
medidas acabam por impactar as em-
presas, que atualmente encontram di-
ficuldades para sobreviverem no mer-
cado. Por isso, é importante que o 

legislativo ouça as demandas do setor e 
as considere ao avaliar os projetos de lei.

CENÁRIO
Para aproximar os números do 

setor aos parlamentares, o assessor 
econômico da Fecomércio, Felippe Ro-
cha, expôs alguns indicadores. Comér-
cio e serviços contam com pouco mais 
de 132 mil empresas que empregam 
cerca 223 mil alagoanos, respondendo 
juntos por 65% dos postos de trabalhos 
formais e por 71% do PIB.

O ranking das cinco maiores ati-
vidades empresariais no Estado é 
composto por empresas do setor: va-
rejo de vestuários e acessórios (13.468 
empresas); varejos de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos 
alimentícios (12.317); cabelereiros 
(5.429); lanchonetes e similares (4.679) 
e restaurantes e similares (3.877). “Nós 
somos o setor que, por tem mais em-
presas, por representar maior parte do 
PIB e gerar mais riqueza também, nós 
também geramos a maior parte da 
arrecadação do Estado de Alagoas. Ao 
analisarmos a arrecadação do ICMS, o 
setor de comércio, serviços e turismo 
representa 44% da arrecadação, ou 
seja, 1,64 bilhões somente no nosso 
setor”, analisa.

De acordo com o economista, 
comparando de 2013 até 2017, o au-

mento da arrecadação do Estado foi de 
12% somente no nosso setor. Na com-
paração anual, em 2016 o aumento da 
arrecadação foi de 6%.

No saldo líquido, de 2014 a 2017 
faliram ou encerraram seus empreen-
dimentos cerca de 11 mil empresas. “O 
ápice se deu em 2015, quando Alagoas 
encerrou 6.049 empresas somente do 
nosso setor. Nos últimos 18 meses, 
Alagoas se tornou um destaque ne-
gativo: fomos o 4º estado do Nordeste 
que mais fechou empresa”, diz.

PARLAMENTARES
Após as apresentações dos nú-

meros do setor, a deputada Jó Pereira 
ressaltou que a Frente é uma trincheira 
de defesa do comércio na Assembleia 
Legislativa e ressaltou o aspecto socio-
econômico. “A gente vê que muitos de 
nossos irmãos alagoanos, cerca de 17%, 
estão sem perspectiva de renda. É um 
contingente muito grande, principal-
mente quando a gente ouve que o nú-
mero nacional gira em torno de 12,4%. 
Estamos cinco pontos acima da média 
nacional, então precisamos realmente 
fortalecer o comércio alagoano. À 
medida que fortalecemos o comércio, 
mesmo que a gente tente de alguma 
forma diminuir a carga tributária, nós 
estamos aumentando, porque à me-
dida que o comércio é mais vigoroso, 
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ele vai contribuir muito mais. É um 
círculo virtuoso”, avalia, complemen-
tando que está à disposição e com-
prometida novamente a integrar a 
Frente Parlamentar em Defesa do Co-
mércio para a legislatura 2019 – 2023. 

Esse compromisso também foi 
afirmado pelos demais deputados 
presentes e pelo representante do 
deputado Davi Maia. E a nova legis-
latura deve trabalhar de forma dinâ-
mica. “Fazer uma pauta prioritária que 
possa ter objetividade no que irá dis-
cutir, com chances reais de poder 
avançar. A gente tem que achar o ponto 
de equilíbrio entre o imposto que o 
Estado tem que arrecadar e aquilo que 
o comércio consegue pagar. Achar o 
ponto ideal, porque nessa história não 
tem vilão; todos trabalhamos no 
mesmo objetivo. Na hora que o co-
mércio está bem, a sociedade está bem 
porque gera emprego. E se o comércio 
está bem, a economia está boa e as 
pessoas têm poder de compra. Então 
temos todos o mesmo objetivo”, res-
salta o deputado Marcelo Beltrão.

A deputada Fátima Canuto des-
tacou que a reunião foi fundamental 
para entender melhor como a Fede-
ração funciona. “A Fecomércio tem o 
papel de proteger os projetos que im-
pactam no ambiente do comércio, 
serviços e turismo e é preciso que haja 
muito diálogo com essa entidade 
privada e com a frente parlamentar em 
defesa do comércio para avaliarmos 
juntos qual a importância de cada 
projeto de lei e no que ele afeta po-
sitivamente ou negativamente dentro 
dessas áreas”, afirma.

Afirmando conhecer as dificul-
dades do comércio, pois vem de uma 
família que atua neste segmento, o 
deputado Cabo Bebeto disse que, du-
rante a campanha, a a falta de expec-
tativa das pessoas. “A gente chega no 
sertão e as crianças mais humildes es-
tudam, mas para se alimentar. Porque 
qual é a expectativa de um filho de va-
queiro vai ter? Vai estudar para ser 
vaqueiro ou ir para a roça. É importante 
que a gente dê expectativa a essas 
pessoas, que traga indústria que gere 
realmente emprego para esse povo tão 
carente. Desde já me disponho a 
participar da frente porque acredito na 
importância do comércio e da indús-
tria e da geração de emprego. O em-
prego provoca a educação, diminui a 
violência e tem vários reflexos indire-

tos nas pessoas”, disse.
A deputada Cibele Moura falou 

que, na campanha, defendeu muito o 
jovem e ressaltou que, quando se de-
fende o jovem, defende-se também o 
emprego. “Emprego foi sempre uma 
bandeira muito grande e para gente 
gerar emprego, a gente precisa de 
comércio forte, de uma carga tribu-
tária menor e que o empregador seja 
visto como alguém que de fato ajude a 
sociedade, que dá emprego e que con-
tribui”, avalia.

“Já tivemos a oportunidade de le-
var para a Assembleia Legislativa al-
guns dos pleitos do setor que muito 
sintetiza se dissermos assim: atrapalhe 
menos', 'deixe a gente produzir'. Nós 
agora temos a missão é aproximar o 
empresário da vida política com ações”, 
falou o deputado reeleito Bruno To-
ledo, acrescentando que o Estado não 
gera riqueza, mas sim consome riqueza 
gerada pela relação comercial em 
geral. 

Atualmente atuando como ve-
reador, o futuro deputado Sílvio Ca-
melo falou que, apesar do importante 
papel que têm, os empresários não 
recebem o tratamento devido. “Cos-
tumo dizer que ao empresário em geral 
porque tudo é contra ele. Quando eu 
estava como presidente da Junta Co-
mercial dizia que devia ter um tapete 
vermelho para receber os empresários, 
porque a pessoa que se propõe a abrir 
uma empresa e a gerar empregos, não 
tem muitas vezes o tratamento devido”, 
enfatiza.

Em nome do deputado Davi Maia, 
que estava em São Paulo participando 
do último módulo do Renova BR, Eu-
gênio Albuquerque disse que Maia 
chega à Assembleia com a postura de 
independência, ratificando o apoio e 
parceria com a Fecomércio e pretende, 
junto com a Frente Parlamentar, tra-
balhar junto ao Comércio e à Indústria 
para reduzir a taxa de desemprego. 

Assim que os trabalhos na Casa 
Tavares Bastos se iniciarem, a sugestão 
da Fecomércio é realizar uma audiên-
cia pública com a participação dos em-
presários para que se possa ampliar a 
discussão, além de forma a nova com-
posição da Frente. Participaram da reu-
nião os diretores da Fecomércio, José 
Antônio Vieira (Sincofarma AL); Ana 
Luiza Araújo (Sindilojas Penedo) e Val-
domiro Feitosa (Sincadeal); e o diretor 
regional do Sesc, Willys Albuquerque.

Bruno Toledo

Cabo Bebeto

Cibele Moura

Fátima Canuto

Jó Pereira

Marcelo Beltrão

Sílvio Camelo
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A
o verificar que a Prefeitura 
Municipal de Maceió enviou o 
Projeto de Lei nº 154/2018 

para a Câmara Municipal de Maceió 
(CMM) alterando o Código Tributário 
Municipal, a Federação do Comércio 
do Estado de Alagoas (Fecomércio AL) 
iniciou um processo de articulação e 
mobilização junto aos vereadores da 
Frente Parlamentar do Município de 
Maceió e entidades empresariais, en-
tre elas a Aliança Comercial, a Asso-
ciação de Supermercados de Alagoas 
(ASA), a Associação Comercial de Ma-
ceió, o Sindicado de Hotéis. Durante 
as últimas duas semanas, foram rea-
lizadas várias reuniões entre entida-
des e Vereadores, sendo que no dia 7, 
representantes dessas entidades se 
reuniram com o secretário municipal 
de Economia, Felipe Mamede com en-
caminhamento que consideramos 
positivo para nosso setor.

O PL alterava sistemática de 
apuração e cálculo das taxas de ins-
talação e funcionamento, o que po-
deria aumentar consideravelmente o 
valor das respectivas taxas munici-
pais. Atualmente, a referida taxa é 
calculada levando em consideração o 

tipo de atividade mais a área utilizada 
em m2, tendo como valor referência 
R$ 0,80 e R$ 1,00 por m2. Numa análise 
preliminar, a Fecomércio percebeu 
que este valor passaria para R$ 6,00 e 
R$ 7,50, respectivamente.

Como resultado da reunião, fi-
cou o compromisso de que a prefei-
tura faria as correções no projeto, 
mantendo o texto que tratava da Ta-
xa de Publicidade, que já havia sido 
pauta entre a Federação e o municí-
pio, em setembro passado, quando a 
entidade conseguiu sensibilizar o 
poder municipal a reduzir os valores 
destas taxas.

“Em 2019, a prefeitura e as enti-
dades empresariais sentarão nova-
mente e discutirão uma possível al-
teração do Código no que diz respeito 
à taxa de funcionamento, mas numa 
perspectiva de não aumentar a carga 
tributária para o empresariado ma-
ceioense. A Fecomércio vem buscan-
do ampliar o fortalecimento do setor 
junto ao poder público, discutindo e 
propondo políticas públicas mais fa-
voráveis aos empresários”, ressaltou a 
assessora técnica da Federação, Iza-
bel Vasconcelos.

Mobilização
Fecomércio acompanha Projeto enviado à CMM 

que altera Código Tributário

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

REPÚDIO - A Fecomércio repudia a 
manifestação de um grupo de ambu-
lantes que apedrejou, no dia 6, a vitri-
ne de uma loja na rua Cincinato Pinto, 
no Centro de Maceió. Atos de vanda-
lismo ameaçam a integridade e a vida 
dos usuários do Centro, afrontam o 
patrimônio privado e público e preju-
dicam a sociedade. A Fecomércio é a 
favor da livre iniciativa e reconhece a 
importância social da atividade de-
senvolvida pelos ambulantes. Entre-
tanto, essa atividade não pode ser 
exercida de forma irregular, gerando 
uma concorrência desleal com os 
empresários legalizados e que têm 
seus compromissos mensais. Por isso, 
a entidade defende o reordenamento 
desse comércio para que ele possa 
efetivamente contribuir para a eco-
nomia.

CENTRÃO - O presidente da Feco-
mércio, Wilton Malta, prestigiou no 
dia 3 a inauguração do primeiro 
Centro Compartilhado de Simula-
dores de Direção (Centrão); uma ini-
ciativa do Sindicato dos Centros de 
Formação de Condutores de Alagoas 
(SindCFC/AL), que tem como presi-
dente João Batista Neto. Montado no 
Maceió Shopping, o espaço possui 
sete equipamentos que simulam a 
aula de direção veicular para cate-
goria B, obrigatório no processo de 
habilitação.
 

CERTIFICADO - A Secretaria Muni-
cipal de Economia (Semec) disponi-
bilizou uma nova ferramenta de ser-
viço digital, o Domicílio Eletrônico 
do Contribuinte (DEC). O sistema 
funciona como uma caixa postal 
eletrônica que encaminha digital-
mente correspondências de caráter 
oficial, como notificações e intima-
ções, e expede avisos gerais e pro-
tocolos de documentos, mas para se 
credenciar, é preciso utilizar certi-
ficado digital. O interessado em ad-
quirir a ferramenta pode comprá-la 
no site (www.fecomercio-al.com.br/ 
certisign/) e agendar a validação. In-
formações: 82 3026-7200.

Federação promove a articulação junto a vereadores e entidades empresariais



A
Federação do Comércio do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL) e o Sindicato do Co-

mércio Atacadista e Distribuidor do 
estado de Alagoas (Sincadeal) firma-
ram, no último dia 12, um termo de 
parceria para viabilizar o atendimento 
das empresas atacadistas e distribui-
dores no projeto “Sua Empresa Mun-
do Afora”. A assinatura aconteceu du-
rante a reunião de negócios 'Atitude 
Empresarial', promovida pelo Sinca-
deal.

Na oportunidade, foram proferi-
das as palestras “Internacionalização”, 
com o consultor da Fecomércio, Lui-

zandré Barreto; e “Oportunidades para 
incentivos fiscais”, com Márcio Garcia, 
consultor do sindicato. 

De acordo com a parceria, cabe-
rá à Fecomérico realizar o atendi-
mento e prestar consultoria às em-
presas, ao passo que ficará a cargo do 
Sincadeal mobilizar o empresariado. 
Idealizado pela Federação, o projeto 
busca preparar o empresário a aces-
sar o mercado internacional através 
da importação. A consultoria é des-
tinada ao varejo, ao atacadista e a al-
guns serviços e teve o cronograma 
desenvolvido a partir da expertise de 
uma empresa alagoana que está há 15 

anos no mercado.

DEPUTADA FEDERAL
Antes da assinatura do termo, o 

presidente da Fecomércio, Wilton 
Malta, esteve em reunião com a de-
putada federal eleita, Tereza Nelma 
(PSDB). Na ocasião, Malta explicou à a 
estrutura e o funcionamento das enti-
dades que compõem o Sistema Feco-
mércio, Sesc e Senac e pediu apoio da 
parlamentar na defesa pela manuten-
ção dos recursos do Sistema S, já que 
existem projetos de lei que apresen-
tam algum impacto no setor do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Fecomércio e Sincadeal firmam parceria para o atendimento das empresas 

atacadistas e distribuidores no projeto “Sua Empresa Mundo Afora”

NOTAS DE RODAPÉ

CONVÊNIOS – Para melhor atender 
seus associados, o Sirecom AL renovou 
o convênio com o Sesc Alagoas, levan-
do aos representantes comerciais os 
benefícios ofertados pelas ações e pro-
jetos desenvolvidos pela entidade. O 
sindicato também renovou o convênio 
com a Universidade Estácio de Sá, o 
qual concede descontos de 40% aos 
associados e dependentes.

FORMATURA - A presidente do Sindi-
lojas Penedo, Ana Luiza Freire, foi con-
vidada a discursar aos formandos do 
Curso Técnico em Administração do 
Médio Tec, da Escola Estadual Dr. Alci-
des Andrade, no dia 7. Em sua fala, Ana 
Luiza destacou que Penedo precisa de 
jovens preparados para o campo de 
trabalho e agradeceu a parceria com o 
curso.

CAMPANHAS - Os Sindilojas União 
dos Palmares e Penedo continuam 
movimentando os comércios de seus 
municípios com as campanhas natali-
nas que sortearão, como prêmio prin-
cipal, um Fiat Mobi 0km.  Já o Sindilojas 
Palmeira dos Índios inovou, este ano, 
com uma campanha educativa de for-
talecimento do Comércio, estimulan-
do o consumo na cidade.

Pela parceria, Sincadeal mobilizará empresariado e Fecomércio dará consultoria



12  DEZEMBRO 2018

Panorama

NOTAS DE INTERESSE

PROFIS I – A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz) deu início, dia 3, a 
mais um Programa de Recuperação 
Fiscal (Profis). Dessa vez, os contri-
buintes terão a oportunidade de sanar 
pendências relacionadas ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) com condições espe-
ciais de juros e multas. O período de 
adesão segue até o dia 27 de dezem-
bro. Os interessados podem parcelar 
as dívidas fiscais em até 120 vezes com 
valor mensal fixo e aplicação de juros 
simples. 

PROFIS II - Pagamento em parcela 
única terá redução de até 95% das 
multas e 80% dos juros. Se em 60 
parcelas, redução de 80% nas multas 
e 60% nos juros. Em parcelamentos 
entre 60 e 120 vezes, descontos de 
65% (multas) e 50% (juros). O Profis 
engloba débitos de ICMS vencidos até 
31 de julho de 2018, contemplando sal-
dos remanescentes de parcelamento, 
multas pelo descumprimento de obri-
gações acessórias e o parcelamento 
de débitos resultantes de substituição 
tributária.

PROFIS III - Para participar, o con-
tribuinte deve acessar o site www.se 
faz.al.gov.br e solicitar a adesão. Se 
cota única, fica dispensada a emissão 
de requerimento e formalização de 
processo físico. Se for parcelar dé-
bitos não inscritos em dívida ativa, é 
preciso emitir os formulários, pagar 
a 1ª parcela e abrir o processo até o 
dia 27 de dezembro. Em débitos ins-
critos em dívida ativa, o pedido deve 
ser efetuado de forma presencial na 
Procuradoria da Fazenda Estadual 
(PFE).

Aspas“

“A melhoria da renda amplia o con-
sumo e, para os já empregados e se-
guros de seu posto, aumenta o desejo 
por boas promoções para adquirir o 
sonhado produto a preço atrativo”

Felippe Rocha, assessor econômico 
da Fecomércio ao avaliar a pesquisa 
sobre o Índice de Consumo das Fa-
mílias em novembro.

“Estamos fomentando o desenvol-
vimento de uma capacitação que 
tornará os processos trabalhistas 
mais rápidos, reduzindo os custos 
das empresas”

Valdomiro Feitosa, presidente do 
Sincadeal, ao falar sobre o curso de 
Arbitragem realizado pela entida-
de.

“Muitas vezes, você tem mais gente 
trabalhando na parte de escritura-
ção fiscal do que na fábrica. Com es-
sa simplificação, você reduz custo e 
facilita a vida do empresário”

José Carlos Lyra, presidente da Fe-
deração das Indústrias de Alagoas 
(Fiea) sobre o projeto que bonifica 
práticas tributárias.

“Diante das dificuldades que o país enfrenta, o 

compartilhamento de serviços tem sido uma ten-

dência de sucesso em outros estados. No entanto, 

Alagoas desponta de maneira diferenciada, tra-

zendo esse compartilhamento para uma estrutura 

de shopping”

João Batista Neto, presidente do SindCFC/AL na inauguração do pri-

meiro Centro Compartilhado de Simuladores de Direção (Centrão).
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Indicadores

Crescimento da economia deve ser consolidado em 2019

As perspectivas para a economia brasileira apontam 

para consolidação do crescimento em 2019. Apesar da 

redução da atividade em 2015 e 2016 e o tímido 

crescimento em 2017, o ano de 2018 reforçará o nível de 

aquecimento da economia, como podemos ver no gráfico 

abaixo.

A expectativa de crescimento é de até 3,5% para 2019, 

mas dependerá do avanço das reformas, especialmente a da 

Previdência, permitindo por mais tempo taxas de juros 

SELIC mais baixas. Um dos grandes motores da retomada do 

crescimento tem sido o consumo das famílias, responsável 

pelo aumento do volume de vendas brasileiro no comércio 

varejista em 2,3% (este ano) e do aumento da receita nominal 

do setor em 4,3%.

Esse fato condicionará, em 2019, a melhora gradual 

do mercado de trabalho. Em 2018, o primeiro trimestre 

apresentou taxa de desemprego nacional de 13,1%, quase 

no final do ano, o terceiro trimestre apresenta nível de 

desemprego de 11,9%, ressaltando que o componente do 

emprego vem melhorando, mesmo que de forma bastante 

lenta, impulsionando o consumo privado e a oferta de cré-

dito ano que vem, fortemente impulsionado pela melhora 

no poder de compra das famílias pelo baixo nível de in-

flação no país.

O baixo nível de investimentos das empresas nos 

últimos três anos e o caixa elevado das grandes empresas 

poderão surtir em fortes níveis de investimentos das em-

presas privadas se o otimismo e a confiança do setor não 

forem abalados por fatores políticos, tais como a não vo-

tação da reforma da previdência e do aprofundamento da 

reforma trabalhista (que ainda não foi suficiente para o 

empresariado).

Com a produção industrial patinando e o nível de 

ociosidade da indústria ainda elevado, o estabeleci-

mento de um ambiente político e econômico favorável, 

poderá atrair cerca de U$S 80 bilhões em investimentos 

estrangeiros, cifra U$S 20 bilhões acima do nível de in-

vestimentos externos deste ano.
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Felippe Rocha | Assessor econômico da Fecomércio AL
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A
troca de conhecimento entre 
as gerações foi estímulo para o 
tema “As Relações Intergera-

cionais” pautado no 23º Ciclo Sesc de 
Palestras e Vivências para o Idoso, 
promovido pelo Sesc, no período de 6 
a 9 de novembro, no Sesc Poço e Sesc 
Guaxuma.

Na abertura do evento, estive-
ram presentes o Presidente do Sis-
tema Fecomércio/Sesc/Senac, Wil-
ton Malta, a gerente de Divisão de 
Educação, Assistência e Cultura do 
Sesc, Patrícia Nemézio, a coordena-
dora em exercício do Trabalho Social 
com Idosos do Sesc, Luciana Figue-
redo, além das participações de re-
presentantes dos Conselhos Esta-
dual e Municipal da Pessoa Idosa, As-
sociação Nacional de Gerontologia 
Núcleo de Alagoas (ANG/AL), da 
Fundação de Seguridade Social Nú-
cleo de Alagoas (GEAP/AL), idosos e  
familiares, profissionais, lideranças 
comunitárias, universitários da ca-
pital e dos municípios, que desen-
volvem ações voltadas para a pessoa 
idosa e o público em geral.

Com objetivo de oferecer espa-

ços para o debate, vivências e troca 
de experiências, a programação ini-
ciou com o Seminário de Abertura, 
seguindo com uma apresentação de 
dança, com um clássico bolero re-
presentado pela integrante do grupo 
de idosos do Sesc, Srª Édila Quintela 
e seu professor de dança, Roberto 
Pereira. O Projeto “Era Uma Vez...ati-
vidades intergeracionais” contou 
ainda com a apresentação do “Guer-
reiro Intergeracional”, formado por 
alunos da Escola Municipal Lenilton 
Alves e idosos do Projeto.

O Doutor em Psicologia Social, 
José Carlos Ferrigno, também Espe-
cialista em Gerontologia pela Socie-
dade Brasileira de Geriatria e Geron-
tologia, pela Universidade de Barce-
lona e Especialista em Programas 
Intergeracionais pela Universidade 
de Granada, na Espanha, ministrou 
sobre “ As relações entre as gerações 
na família e na sociedade atual”, onde 
discutiu em conjunto com profissio-
nais do segmento e público presente 
assuntos sobre a comunicação entre 
as gerações, que venham possibilitar 
a compreensão e o reconhecimento 

enquanto indivíduos sociais inde-
pendes das faixas etárias, além de 
sensibilizar a sociedade para o 
contexto de envelhecimento da po-
pulação e contribuir para a inserção 
social do idoso. 

Durante os quatro dias de even-
to, os convidados usufruíram ainda 
de diversas oficinas, assistiram o 
cordelista alagoano Jorge Calheiros 
com suas canções e poesias, parti-
ciparam de dinâmica de integração e 
atividades físicas, além do sorteio, 
com premiação de um final de sema-
na na Pousada Sesc Guaxuma, prá-
ticas integrativas e complementa-
res com grupos de idosos, da Fa-
culdade de Medicina (UFAL), Litera-
tura de Cordel e contação de histó-
rias. 

Este ano, o encontro contou 
com 2.170 idosos inscritos, além de 
familiares e profissionais que parti-
ciparam do projeto, tendo um total de 
mais de 4 mil atendimentos. No final, 
os convidados se divertiram no “Baile 
de Encerramento”, com o carisma e 
alegria da Banda Platino, na Unidade 
Sesc Guaxuma.

Gerações em pauta
Idosos e seus familiares participam de debates e vivências sobre a convivência 

entre as diferentes gerações

Este ano, o 23º Ciclo Sesc de Palestras recebeu mais de 2 mil inscritos
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E
m homenagem a grandes no-
mes e ritmos nacionais, o Sesc 
realiza o projeto Quintas no 

Poço com a presença de artistas ala-
goanos e valoriza um gênero musi-
cal mais tocado e expressivo do País, a 
MPB. 

O Projeto, que já faz parte do 
calendário de entretenimento da po-
pulação alagoana, recebeu na última 
apresentação do ano, dia 29 de no-
vembro, o cantor Luiz de Assis no Sesc 
Poço. Nesta edição, o jovem músico 
subiu ao palco para homenagear os 
sucessos do violinista, pandeirista, 
percursionista, guitarrista, cantor e 
compositor brasileiro, Jorge Ben Jor.

O evento, que costuma reunir 
em média 500 pessoas por apresen-
tação, surge com o intuito de forta-
lecer a cultura local por meio da va-
lorização do músico alagoano, além 
de oportunizar aos frequentadores a 
audição de boa música. 

Dentro da programação do Sesc, 
a MPB é um forte, oportunizando 
grandes homenagens a compositores 
que escrevem a história da música 
brasileira. Considerado o gênero mais 
apreciado e de forte caracterização 
musical brasileira pelo mundo, a MPB 
surgiu, teoricamente, no período co-
lonial brasileiro, a partir da mistura de 

vários estilos brasileiros, entre mú-
sicas populares, indígenas e es-
trangeiras, mesclando um caldeirão 
de sons musicais e fazendo do Brasil 
um dos países de maiores diversida-
des musicais.

Dentre tantos estilos, a MPB 
define bem a música brasileira pelo 
mundo, e a de maior admiração da 
população local. Composições como 
Bossa Nova, que se apropria de ins-
trumentos tipicamente brasileiros, 
canções do tropicalismo, produzidas 
por Caetano Veloso, Gilberto Gil, 
Chico Buarque e muitos outros 
artistas que explanam esse movi-
mento nos quatro cantos do mundo. 
Na atualidade, o legado continua 
com as fortes expressões musicais 
de Marisa Monte, Adriana Calca-
nhoto, Djavan, Marcelo Camelo e 
diversos compositores que carregam 
características marcantes desse es-
tilo em suas músicas.

Tamanha representatividade 
está sempre pautada no projeto 
Quintas no Poço, que não podia deixar 
de terminar o ano em grande estilo, 
oferecendo ao público uma homena-
gem ao artista à frente do seu tempo, 
o carioca Jorge Duílio Lima Meneses, 
ou simplesmente Jorge Ben, que pos-
sui estilo eclético e singular, com 

repertórios que vão do samba ao hip 
hop, incorporando elementos novos 
no suingue e na maneira de como 
tocar violão. 

Nomeado o 5º maior artista da 
história da música brasileira pela 
Rolling Stones Brasil, Jorge Ben al-
cançou sucesso internacional com a 
canção autoral “Mas que Nada”, a 
única música em português a alcançar 
o primeiro lugar entre as músicas 
mais tocadas nos Estados Unidos em 
todos os tempos.

SOBRE O CANTOR LUIZ DE ASSIS
A vontade de ser músico pro-

fissional veio a partir de seu interesse 
pela tradução dos reggaes jamaica-
nos, que o fez descobrir o cunho so-
cial dessas letras. Para ele o intuito é 
fazer da música uma forma de entre-
tenimento e manifesto. Conhecido 
com um fenômeno do reggae no Esta-
do, bem como no Brasil, pelo sucesso 
como vocalista da banda Vibrações, 
Luiz de Assis vem lapidando as demais 
influências musicais que o compõem 
em produções de sambas, ijexás, soul 
e funk, tudo com toque alagoano. Na 
carreira é presença constante em di-
versos eventos locais e nacionais, in-
clusive com a participação no palco de 
grandes nomes da MPB.

Música brasileira
Com o intuito de fortalecer a história musical brasileira, o projeto Quintas no 

Poço destaca Jorge Ben Jor

Cantor Luiz de Assis representa com estilo Jorge Ben no Quintas
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N
a sua 21ª Edição, o Sesc Par-
tituras, a cada ano, intensi-
fica a sua proposta ao pro-

mover uma série de concertos sis-
temáticos em todo o Brasil. O projeto, 
que acontece no período de abril a 
novembro, apresentou em Maceió, no 
dia 22 de novembro, no Teatro Jofre 
Soares – Sesc Centro, o último con-
certo do ano com “Mulheres Com-
positoras”. 

O Teatro, com capacidade para 
120 pessoas, foi aquecido pela pre-
sença de convidados fiéis do projeto e 
novos olhares ansiosos para assisti-
rem as musicistas Claudiana Melo, El-
vira Rabelo, Lílian Pereira, Luciana 

Carvalho e Rita Name, que apresen-
taram, com excelente execução, um 
maravilhoso repertório.

Com o formato didático, o pú-
blico, além de ter assistido a um 
grande concerto musical de quali-
dade, participou de um diálogo com 
as musicistas, onde falaram de mú-
sica, compositores, suas obras, do 
acervo, e tantos outros assuntos que 
remetem o universo histórico musi-
cal, possibilitando o contato das pes-
soas com a cultura musical brasileira 
na sua totalidade.

A série de apresentações acon-
tece em vários estados do Brasil, com 
o objetivo divulgar o acervo Sesc Par-

tituras, difundindo o patrimônio mu-
sical de tradição escrita e incenti-
vando o desenvolvimento de intér-
pretes e compositores brasileiros. 

SOBRE O SESC PARTITURAS 
O Sesc Partituras é uma biblio-

teca virtual de música composta por 
partituras digitais, obras transcritas 
através de programas de editoração 
musical, lançado pelo Departamento 
Nacional do Sesc. O site disponibiliza 
o acesso gratuito às partituras por 
meio de um sistema coerente com a 
necessidade do usuário. 

O projeto investe regularmente 
na pesquisa e editoração de novas 

Mulheres Compositoras
Sesc investe na pesquisa e editoração de novas partituras e homenageia 

mulheres

Sesc Partituras homenageia mulheres em sua 21ª Edição
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partituras através de especialistas 
visando à preservação e divulgação de 
acervos históricos, particulares ou 
institucionais. 

Lançado com cerca de 400 
partituras, conta com mais de 2.600 
obras de 270 compositores dos mais 
variados estilos, o que o coloca como 
um dos projetos musicais mais im-
portantes do país. 

Em Maceió, o espaço físico da 
biblioteca virtual fica localizado na 
rua Barão de Alagoas, nº 229, na Uni-
dade do Sesc Centro, com ambiente 
climatizado e todo adaptado para 
receber pessoas com interesses em 
pesquisar ou mesmo ouvir música. 
Seja qual for o propósito, quem chega 
por lá, estudante, professor, músico, 
pesquisador, é recebido por profis-
sionais que oferecem todo o suporte 
para usufruir e manusear de forma 
tranquila o acervo, o que inclui, além 
da consulta ao catálogo com suas in-
formações, a visualização e possibi-
lidade de download integral de cada 
obra musical. Para saber mais acesse 
www.sesc.com.br/SescPartituras.

SOBRE AS MUSICISTAS 

Claudiana Melo, Cantora - Possui gra-
duação em Canto pela Universidade 

Federal de Alagoas (2002). Atualmente 
é professora da Escola Técnica de Ar-
tes da Universidade Federal de Ala-
goas (ETA-UFAL) onde leciona nos 
Cursos de Graduação em Música, 
Curso Técnico de Formação de Ator e 
Curso de Extensão da ETA. Tem expe-
riência como docente e performer, 
atuando principalmente nos seguin-
tes temas: técnica vocal e interpre-
tação para o canto lírico.

Elvira Rabelo, Cantora - Brasileira, na-
tural de Maceió, é mestre em Música 
com ênfase em Interpretação Artís-
tica/Canto, e pós-graduada em Ópe-
ra e Estudos Músico-Teatrais pela Es-
cola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo (ESMAE), Portugal, na 
classe do Prof. Dr. António Salgado. É 
graduada em Canto pela Universidade 
Federal de Alagoas, na sala da profes-
sora Fátima de Brito, e pós-graduada 
em Ensino da Música pela mesma ins-
tituição.

Lílian Pereira, Violinista - Nasceu em 
Diadema/São Paulo. Iniciou seus es-
tudos musicais em 1988 em João 
Pessoa/PB como integrante do Coral 
Sinfônico. Integrou durante mais de 
uma década a Orquestra Sinfônica da 
Paraíba e foi Spalla da Orquestra Sin-

fônica Jovem da Paraíba entre os anos 
1997/1999. É também Mestre em Mu-
sicologia pela Campbellsville Univer-
sity/EUA. Desde 2013 é professora da 
Universidade Federal de Alagoas na 
Escola Técnica de Artes.

Luciana Carvalho, Pianista - Prove-
niente de uma família musical, iniciou 
os estudos de piano na infância e ado-
lescência através de aulas particula-
res, graduou-se em Engenharia Civil e 
retomou posteriormente os estudos 
de música, concluindo em 2018 o Cur-
so Técnico em Piano pela Escola Téc-
nica de Artes da UFAL, sob orientação 
do professor Mario Marochi. 

Rita Name, Pianista - Graduada em 
Musicoterapia pelo Conservatório 
Brasileiro de Música - Centro Univer-
sitário (1976) Rio de Janeiro, Especia-
lizada em Educação Musical, Etno-
musicologia e Musicologia pelo Con-
servatório Brasileiro de Música (RJ) 
1984, Mestre em Letras e Linguística 
pela Universidade Federal de Alagoas 
(1998), Doutora em Letras e Linguís-
tica pela Universidade Federal de Ala-
goas. Atualmente é aposentada pela 
Universidade Federal de Alagoas, co-
mo professora associada e pesquisa-
dora.

Musicistas conversam com o público sobre o universo da música
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O
Senac abriu as portas para a 
comunidade nos dias 27 e 28 
de novembro com o evento 

Senac de Portas Abertas. Realizado 
em todas as Unidades de Maceió, Ara-
piraca, Palmeira dos Índios, Penedo e 
União dos Palmares, a ação apresen-
tou uma programação diversificada, 
com cursos, demonstrações, apre-
sentações, serviços gratuitos e ofici-
nas das áreas de Beleza e Estética, 
Gastronomia, Gestão, Idiomas, Infra-
estrutura, Saúde, Tecnologia, Turis-
mo e Hospitalidade.

A abertura ficou por conta de 
Rossandro Klinjey, escritor e psicólo-
go clínico, colunista das rádios CBN 
de João Pessoa e Campina Grande, 
colaborador do programa “Encontro 
com Fátima Bernardes” e palestrante 
no Brasil, na Europa e nos Estados 
Unidos. Com a palestra “O que você 
escolhe na vida diz o que você vai ter 
dela”, Klinjey emocionou a todos e 
proporcionou momentos de reflexão.

Em entrevista para o Senac, Ros-
sandro destacou a importância do 
planejamento na construção de uma 
vida feliz. “As pessoas têm muita von-

tade de mudança, anseios de uma vida 
melhor, mas muitas vezes não plane-
jam isso. Elas conseguem planejar a 
carreira, mas não planejam a vida 
emocional. E a vida emocional tem 
tanta necessidade de planejamento 
quanto a carreira profissional. A pri-
meira depende de variáveis internas 
enquanto a segunda, de variáveis ex-
ternas. Quando eu começo a fazer es-
colhas inteligentes e olhar, para mim, 
de forma inteligente, eu consigo de-
senvolver habilidades emocionais e 
essas habilidades vão reverberar em 
tudo o que eu fizer, desde a vida pro-
fissional à vida afetiva, alcançando 
bons resultados em todas as áreas”.

Questionado sobre o papel da 
educação no desenvolvimento desse 
pensar, o psicólogo afirmou que “os 
estudos mostram que, a cada quinze 
anos, tudo o que sabemos não vai va-
ler mais nada e vamos precisar refazer 
a nossa vida profissional. Então, se vo-
cê vem aqui e encontra um leque de 
possibilidades profissionais, você co-
meça a desenvolver um conceito em 
cima de empregabilidade. Logo, uma 
instituição como o Senac torna-se es-

sencial por apresentar as oportuni-
dades de desenvolver habilidades pa-
ra o mundo em que estamos vivendo”.

PROGRAMAÇÃO
Durante a programação do dia 

28, o público ainda concorreu a kits 
Senac, bolsas em cursos e conheceu 
mais sobre a Rede Senac EAD (ensino 
a distância) e o serviço do Banco de 
Oportunidades, que encaminha os 
currículos dos ex-alunos mediante 
solicitações das empresas. O coco de 
roda, promovido pelos alunos do cur-
so Técnico em Guia de Turismo, tam-
bém encantou a todos com uma be-
líssima apresentação cultural.

A arquiteta Juliana Batista parti-
cipou do evento por meio da Oficina 
Pochete de Banner e da Oficina de Es-
tamparia em Tecidos, na Unidade Po-
ço, e falou sobre a sua paixão por Mo-
da. “Eu amo essa área e, por meio des-
sas oficinas, descobri o poder trans-
formador da logística reversa. Trans-
formar banners, que seriam jogados 
no lixo, em pochetes, por exemplo, é 
incrível, porque, de alguma forma, 
conseguimos minimizar o problema 

Portas Abertas
Senac promove palestras e oficinas para população da capital e do interior. 

Evento também contou com palestra de Rossandro Klinjey

Rossandro é psicólogo e colaborador do programa Encontro com a Fátima

www.al.senac.br



FOLHA FECOMÉRCIO  19

do lixo, fazendo o que gostamos, além 
se ser uma oportunidade de renda ex-
tra”, comentou ela.

E foi justamente o interesse em 
gerar uma segunda renda que levou 
Ingrid Menezes, assistente adminis-
trativa, até o Portas Abertas, onde 
participou da Oficina de Brownies 
Recheados. “Estou em busca de uma 
oportunidade para aumentar a renda 
da família aproveitando as festas de 
final de ano. É a primeira vez que faço 
cursos de culinária e sinto que vai dar 
certo. Agradeço ao Senac pela opor-
tunidade”, disse Ingrid.

Para a instrutora do Senac, Tania 
Leite, “a ideia do evento é fantástica! É 
uma oportunidade de apresentar todas 
as possibilidades que o Senac oferece e, 
dessa forma, ampliar o acesso à nossa 
programação”. Já o aluno do curso de 
Aprendizagem em Serviços Adminis-
trativos, Allan Rocha, chamou atenção 
para a relevância do evento para o de-
senvolvimento de novas competências. 
De acordo com ele, “para realizar essa 
apresentação, foi feita a revisão de todo 
o conteúdo do curso. Foi uma experiên-
cia enriquecedora por meio da qual ti-
vemos a certeza de que a formação ofe-
recida pelo Senac é um grande diferen-
cial no mundo do trabalho”.

Ao todo, o evento reuniu aproxi-
madamente 2 mil pessoas e arrecadou 
mais de uma 1 tonelada de alimentos 
não perecíveis, material que será doa-
do em ação social.

I MEETING DE SAÚDE
Na área de Saúde, os alunos, sob a 

supervisão dos instrutores, oferece-
ram os serviços gratuitos de aferição 
de pressão, teste de glicemia, teste rá-
pido de PSA e teste de IMC (Índice de 
Massa Corporal). Além disso, o I Mee-
ting de Saúde teve a participação de 18 
empresas, que compareceram à Insti-
tuição com o objetivo de discutir a gra-
de curricular dos cursos a fim de me-
lhor atender ao mercado de trabalho.

“Esse foi nosso primeiro Meeting e 
conseguimos reunir gestores dos hospi-
tais, clínicas, laboratórios e institutos de 
longa permanência para escutar as ne-
cessidades deles e trocar experiências. 
Agora, esperamos estreitar ainda mais 
esse relacionamento a fim de fortalecer 
nossa instituição e gerar novas oportu-
nidades para os nossos alunos”, explicou 
Eliene Sarafim, gerente da Unidade Po-
ço.

Apresentação cultural de Coco de Roda encantou o público

Cursos e oficinas também foram ofertados no interior

Área de Saúde promoveu serviços gratuitos para a comunidade
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Tecnologia
Terceira edição da Technology Week também foi realizada no evento Senac de 

Portas Abertas

E
m sua terceira edição, a 
Technology Week também fez 
parte da programação do 

Senac de Portas Abertas. Realizado 
no dia 29 de novembro, no anexo de 
Tecnologia – Pinheiro, o evento pro-
porcionou novas oportunidades de 
aprendizado para o público por meio 
dos cursos de Photoshop, edição de 
vídeo, manutenção de computa-
dores, redes de computadores, Code 
and Office Teens, gerenciamento de 
projetos com MS Project e Revit.

De acordo com Felipe Dietschi, 
gerente da Unidade de Idiomas e 
Tecnologia do Senac, “o Portas Aber-
tas foi mais uma oportunidade de 
apresentar à comunidade alagoana a 
importância do Senac para o desen-
volvimento do nosso estado, mos-
trando que, por meio da oferta de 
uma educação profissional de exce-
lência, podemos concretizar os so-
nhos de milhares".

André de Carvalho é arquiteto e 

enxergou na Oficina Photoshop Es-
sencial uma chance de conhecer mais 
o programa e ter um diferencial em 
seu currículo. “Já fiz alguns cursos de 
Informática no Senac e fiquei muito 
satisfeito. Após a oficina de hoje, de-

sejo fazer mais um, o de Photoshop, 
além do curso de Inglês e de Excel 
Avançado. O Senac oferece muitas 
possibilidades, em especial nessa área 
de Tecnologia. E eu pretendo apro-
veitar todas elas”, falou André.

Programação diversificada atraiu público para o anexo de Tecnologia 

SEBRAE SUMMIT 2018 - Além da Tech-

nology Week, o Sebrae Summit 2018 
também movimentou a área de Tec-
nologia em Alagoas e contou com a 
presença do Senac. Realizado nos dias 
23 e 24 de novembro, no Espaço Cul-
tural Pierre Chalita – Jaraguá, a pri-
meira edição do Summit contou com 
grandes nomes da área de inovação 
como Martha Gabriel, Vítor Peçanha, 
Facundo Guerra, Camila Farani, Alfre-
do Júnior e Lígia Oliveira.

Segundo Maurício Lira, instrutor 
do Senac Alagoas, “o evento propor-
cionou experiências fantásticas para os 
alunos e também para nós, instrutores. 
É de suma importância acompanhar o 
mercado e as inovações que estão apa-
recendo a cada minuto”. Questionado 
sobre o que achou mais interessante na 
programação, Maurício destacou o es-
paço de realidade virtual que estava 
disponível para os participantes. “Além 
dos cases que foram apresentados du-
rante as palestras e rodas de conversa, 

a simulação de Realidade Virtual mos-
trou o quanto a Tecnologia já evoluiu e 
o que podemos esperar daqui para 
frente”, comentou o instrutor.

Presente com um estande para 
informações, o Senac também levou os 
alunos do curso Técnico em Informá-
tica para que eles pudessem trabalhar o 
networking e conhecer a realidade da 
área. Raíssa Mendes foi uma das alunas 
que adorou a oportunidade e conta que 

o conhecimento adquirido durante as 
palestras a inspirou. “Meu foco é o em-
preendedorismo, sonho em ter minha 
própria empresa após concluir o curso 
no Senac, então não posso ficar ultra-
passada e tenho que continuar bus-
cando conhecimento. Nesse sentido, o 
Summit foi incrível, pois me apresen-
tou novas opções de negócios sem dei-
xar de lado as dificuldades que enfren-
tarei nessa jornada”, concluiu ela.

Evento contou com grandes nomes da área de Marketing e Inovação
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Sustentabilidade
Senac Alagoas apresenta solução inovadora para problema do lixo nos oceanos 

durante evento promovido pela ONU Meio Ambiente, em São Paulo

O
Senac Alagoas foi um dos 
participantes do “Oceano 
Plástico: como escapar desse 

emaranhado? ”, evento realizado no 
dia 7 de dezembro, na Unibes Cultural, 
em São Paulo, com o objetivo de de-
bater a situação atual e as soluções 
inovadoras para a questão da “pesca 
fantasma”, quando equipamentos e 
redes de pesca são perdidos ou aban-
donados nos oceanos, prejudicando a 
vida marinha.

Durante o evento, promovido 
pela organização Proteção Animal 
Mundial e pela ONU Meio Ambiente, o 
Senac expôs a produção da turma do 
curso de Modelista, que desenvolveu 
protótipos de vestidos (incluindo um 
vestido de noiva), saias, calças e aces-
sórios utilizando como matéria-pri-
ma redes de pesca descartadas. A pro-
dução foi apresentada por uma das 
alunas do curso, Gabriela Vieira, res-
ponsável pela produção do vestido de 
noiva, obra intitulada “Concha dos 
Corais”, que apresenta aplicação de 
redes de pesca em desuso e conchas 
do mar em tecido cru.

“É um trabalho pioneiro no Es-
tado. Buscamos apresentar algo ino-
vador, transformando o lixo em luxo, 

desenvolvendo, assim, as marcas for-
mativas do Senac, como atitude em-
preendedora, domínio técnico-cient-
ífico, visão crítica, e atitudes susten-
táveis e colaborativas. Foi um grande 
desafio e as alunas surpreenderam”, 
destaca Silvânia Mendonça, instruto-
ra responsável pelo projeto. “Praticar 
a logística reversa dentro do processo 
de formação profissional é um grande 
diferencial. Ficamos muito felizes 
com o convite para participar desse 
evento”, comemora Eliene Sarafim, 
gerente da Unidade Poço do Senac 
Alagoas, onde o curso de modelista é 
realizado.

A abertura do evento foi feita por 
membros da Família Schurmann, que 
relataram as mudanças que vivencia-
ram nos mares em mais de 30 anos de 
navegação. Em seguida, a mesa volta-
da para o tema de inovação debateu o 
futuro dos plásticos, com foco na eco-
nomia circular. Na área de políticas 
públicas, o Ministério do Meio Ambi-
ente apresentou a iniciativa que cria o 
Plano Nacional de Combate ao Lixo 
Marinho, enquanto vereadores das 
cidades de São Paulo e de Florianó-
polis (SC) falaram do trabalho para re-
gulamentar plásticos de uso único, co-

mo os canudinhos. O encerramento 
trouxe as contribuições da sociedade 
civil e do terceiro setor, quando o ator 
Mateus Solano falou do seu papel en-
quanto defensor da campanha Mares 
Limpos, da ONU Meio Ambiente.

Durante o evento, a organização 
Proteção Animal Mundial lançou a 
prévia do relatório “Maré Fantasma – 
Situação atual, desafios e soluções pa-
ra a pesca fantasma no Brasil”, com da-
dos sobre petrechos de pesca perdi-
dos e abandonados nos mares brasi-
leiros e seu impacto na fauna marinha 
do país. Na ocasião, também foi apre-
sentada a Iniciativa Global de Comba-
te à Pesca Fantasma (GGGI, na siga em 
inglês) que, desde 2015, reúne países e 
organizações no combate a essa prá-
tica.

 

DIFERENCIAL
Atitude sustentável é uma das 

marcas formativas dos profissionais 
formados pelo Senac, características 
que os diferenciam no mercado de 
trabalho e reforçam o compromisso 
da instituição com a formação inte-
gral do ser humano, considerando as-
pectos relacionados ao mundo do tra-
balho e ao exercício da cidadania.

Gabriela Vieira expõe o vestido de noiva que apresenta aplicação de redes de pesca em desuso e conchas do mar 



22  DEZEMBRO 2018

A Educação no Brasil passa por um período de 

grandes transformações. Em alinhamento com um 

momento político de mudanças e novos direciona-

mentos, o processo de formação do indivíduo na escola 

preocupa, ao mesmo tempo em que incentiva a criação 

de novas soluções, adaptações e organizações. 

A reforma da Educação Básica, a nova BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), o espaço ampliado para o 

EAD (Ensino a Distância), são algumas das grandes mu-

danças que estão por vir. Além desses fatores, também 

precisamos pensar nos outros aspectos que sustentam 

a qualidade do ensino, como estrutura física, formação 

continuada de professores, tecnologia e valorização da 

formação como instrumento social. Dessa forma, per-

cebemos que organizar a educação no Brasil torna-se 

uma tarefa difícil dentro de um emaranhado de situa-

ções que se agravam à luz da nossa grande extensão 

territorial e culturas regionais distintas, bem como o 

desnivelamento socioeconômico que existe no país.

Ainda dentro desse contexto, a educação pública 

se distancia da realidade atual do mercado e desdobra-

se para atender às metas e objetivos proposto no PNE 

(Plano Nacional de Educação) e políticas nacionais. Já a 

crise em que o Brasil está mergulhado nos últimos anos 

torna a questão da educação no país ainda mais crítica, 

pois, com ela, muitos planos e intenções voltadas para o 

crescimento econômico sustentável foram engaveta-

dos até termos uma mudança ou indicativo dessa nas 

estruturas políticas e direcionadoras no país. Com isso, 

o papel da formação foi relativizado, as reduções de 

postos de trabalho e falta de perspectiva a curto e médio 

prazo afastaram o aluno da escola e diminuiram a renda 

per capita das famílias. 

Em 2019, porém, as expectativas para a Educação 

Profissional são muito positivas, já que para alavancar a 

economia do país, precisamos de modalidade de for-

mação mais efetiva e prática. É certo que, para uma 

adequação rápida e assertiva na retomada desse cres-

cimento, precisaremos de uma consolidação das bases 

de formações, atualizações de métodos e didáticas de 

ensino, bem como uma real instrumentalização de todo 

processo formativo em seus mais diferentes níveis.

Modelos pedagógicos deverão ser cada vez mais 

voltados para o desenvolvimento por competências, 

avaliações, marcas formativas (onde consideramos o 

perfil do aluno) e diferenciação da postura profissional 

com alinhamento total às necessidades do mundo do 

trabalho, que mudam a todo instante diante de um 

quadro de avanço tecnológico muito acelerado. A tec-

nologia, por sua vez, promete ser a mediadora de muitas 

mudanças e o EAD estará cada vez mais presente no 

nosso dia a dia. Portanto, esperamos que, próximo ano, a 

Educação Profissional seja grande aliada da sociedade 

para retomarmos um cenário de crescimento econô-

mico e desenvolvimento social.

Artigo

O que podemos esperar

da Educação Profissional em 2019?

É certo que, para uma adequação rápida e assertiva na 

retomada desse crescimento, precisaremos de uma con-

solidação das bases de formações, atualizações de mé-

todos e didáticas de ensino, bem como uma real instru-

mentalização de todo processo formativo em seus mais 

diferentes níveis.

“

Diretor de Educação Profissional do Senac Alagoas

Marco Antônio Santos



A  e a  têm um plano empresarialFecomércio Unimed

com tabela de preço exclusiva esperando por você

A partir de R$ 130,75

Plantão de vendas | 2121.1710




