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Editorial

Mudanças e benefícios

O

ano de 2017 marcou as relações
de trabalho com a edição da Lei
13.467. Esperada pelo setor produtivo, a Reforma Trabalhista modernizou
a legislação com o propósito de contribuir
com a geração de emprego e com a segurança jurídica das relações contratuais
na seara trabalhista. Neste mês de
novembro, a reforma completa um ano em
vigor. Como empresário, posso dizer que
os benefícios começam a ser percebidos.
Mas como só a opinião de um empresário pode ser vista como o ponto de
vista de alguém parcial, é importante demonstrar com dados estatísticos essa
opinião. Para tanto, irei me valer de alguns
números apresentados recentemente pela
Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), após um
estudo inédito realizado pelas Divisões
Econômica e Sindical.
Apesar do levantamento atestar que
os impactos positivos seriam mais rápidos
se não houvesse lentidão na retomada econômica, após a reforma ocupações típicas
tiveram ganhos salariais signiﬁcativos nos
contratos de trabalho intermitente, quando
comparados aos contratos tradicionais. São
proﬁssionais como vendedores (+1,9%), escriturários (+18,3%), cozinheiros (+23,3%),
farmacêuticos (+25,4%) e trabalhadores nos
serviços gerais de manutenção (78%).
No tocante ao número de ações tra-

balhistas, de janeiro a agosto deste ano
houve queda de 36,3% em comparação ao
mesmo período de 2017, o que representa
que o Comércio deixou de gastar 748 milhões com novas ações. Isso demonstra
que a reforma inibiu a litigância 'aventureira'. A terceirização nas atividades meio
e ﬁm foi outro benefício. Acredito que,
quando a economia estiver em franca recuperação, estes indicadores serão ainda
mais positivos.

Wilton Malta
Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas
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Entrevista

A força da música
O Brasil apresenta um número grande de instrumentistas com reconhecimento
internacional, mas carece de mais espaço para sua difusão

M

úsica é uma linguagem universal e uma ferramenta de
transformação social. No
Sesc, a música vai além da arte, por
proporcionar um universo de expansão para classe musical, contribui para que o público se torne protagonista
de sua história na arte. Em todo o
Brasil, o Sesc desenvolve projetos que
fortalecem a produção musical de
diferentes regiões. Para conhecermos
um pouco deste universo, a Folha Fecomércio convidou o analista em Música do Sesc, Júlio César, para falar sobre a importância da música no desenvolvimento pessoal e coletivo.
Folha Fecomércio - O Sesc atua na
cultura nas mais diversiﬁcadas expressões, e música ganha destaque.
Dessa forma, como é o desenvolvimento do Sesc nesta área ?
Júlio César - O trabalho em cultura
como um todo, procura proporcionar
por meio da realização de diversos
projetos a criação e o desenvolvimento de artistas locais em atividades
como cursos, oﬁcinas, palestras, pesquisas, vivencias e experimentos. Ao
tempo que também investe na formação de plateia possibilitando acesso a uma programação de qualidade
que busca entreter, educar, divertir e
sensibilizar o público em geral. Dessa
forma, procuramos juntar e fortalecer
os dois lados da moeda: o artista, a
produção artística local e o público. É
assim em todas as atividades de cultura, inclusive na música.
Folha Fecomércio - Existem alguns
estilos mais especíﬁcos, ou há uma
democratização que vai do clássico
aos hits electronic?
Júlio César - Sim, procuramos trabalhar com todo e qualquer gênero musical. Em um país como o nosso de
tanta riqueza, de tanta beleza musical
ﬁca até difícil atender a toda essa demanda de possibilidades. Achamos
isso maravilhoso e nos orgulha enquanto brasileiros. Entretanto, nossa
programação é sempre montada se6 NOVEMBRO 2018

Fazer arte é um desaﬁo permanente no nosso país

guindo critérios conceituais e de qualidade que buscam atendem os objetivos de uma atividade cultural educativa alinhando-se às diretrizes institucionais.
Folha Fecomércio - Cite alguns projetos que contribuem para a valorização da arte, e que fortalece, assim, o
trabalho de artistas que possuem uma
visão criativa, inovadora e original?
Júlio César - Posso citar os Cursos de
Música que é uma atividade que possibilita a iniciação ou capacitação
musical. Desde 2016 trabalhamos com
as bandas ﬁlarmônicas do interior do
Estado; Sesc das Artes onde abrimos
espaços dos nossos teatros em Maceió e Arapiraca para artistas locais
com trabalho autoral; Sonora Brasil
maior projeto de circulação musical
do país; Concertos Sesc Partituras
com a apresentação de música brasileira de concerto dentre outros.

Folha Fecomércio - Em Alagoas o
Sesc oferece uma programação voltada à difusão da cultura do estado?
Júlio César - Sim, boa parte da nossa
programação é realizada por artistas e
produções locais seja da arte urbana
ou da cultura popular. No caso de música destaco os trabalhos lançados
pelo Estúdio Sesc com os mais variados artistas alagoanos na coleção
do projeto Femusesc bem como na
coleção Memória Musical com o CD
dos torés dos Índios Kariri-Xocó, O
Pastoril, A Chegança, Nelson da Rabeca dentre outros.
Folha Fecomércio - Além das suas
ações, o Sesc também atua por meio
de parcerias. Isso reaﬁrma sua atuação institucional?
Júlio César - Claro, temos uma excelente relação com importantes instituições na área de educação e cultura
como a UFAL, DITEAL, FMAC, SECULT,
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ASFOPAL, SEMED além das Associações, Coletivos, CIA e grupos musicais.
Isso fortalece nossa atuação a medida
em que conseguimos ter um diálogo
com a classe, entendendo as necessidades e demandas local para elaboração de propostas para nossa clientela.
Folha Fecomércio - Quais são suas
perspectivas para a música instrumental no Brasil?
Júlio César - Sempre positiva. O país
tem um número grande de instrumentistas cujo reconhecimento é internacional como o nosso Hermeto
Pascoal, mas é bem verdade que carece de mais espaço para sua difusão.
O Sesc em todo país é uma das casas
com mais abertura para esse tipo de
música.

tão a autodisciplina, paciência, sensibilidade, coordenação, e a capacidade de memorização e de concentração além de promover bem estar.
Folha Fecomércio - Por ano qual a
média de público beneﬁciado?
Júlio César - Média de 5.000 pessoas.
Folha Fecomércio - Cite algumas
histórias quem teve a vida transformada com o Sesc.
Júlio César - Posso citar uma pessoa
bem próxima que trabalha conosco o
Analista em Música Luann Veiga que
relata ter decidido fazer faculdade de

música depois de ter assistido a uma
apresentação do projeto Sonora Brasil
em 2008.
Folha Fecomércio - Quais os desaﬁos
do Sesc nesta área?
Júlio César - Fazer arte é um desaﬁo
permanente em um país que ainda
não leva sua educação a sério, base
para o processo de reconhecimento,
valorização e difusão da sua cultura.
Assim, entendo que desenvolver um
trabalho permanente e sistemático de
programação cultural é o mais importante qualiﬁcando e ampliando
cada vez mais nosso público.

Folha Fecomércio - No Sesc a música
também é instrumento de transformação social?
Júlio César - Já testemunhei e já ouvi
diversos relatos de como o Sesc contribuiu no processo de formação proﬁssional ou emotivo de participantes de
nossas atividades. O contato com a arte
é sempre algo transformador para qualquer o indivíduo e o Sesc adquiriu experiência muito grande nessa mediação
entre arte x público, o que nos permite
possibilitar uma rica e efetiva troca.
Folha Fecomércio - O Sesc desenvolve para segmentos menos favorecidos
ações de inclusão através da música?
Quais são?
Júlio César - Procuramos sempre
possibilitar o acesso às nossas atividades para um público menos favorecido economicamente sendo elas
gratuitas ou com preços bem abaixo
do mercado. Entretanto, atividades
que fazem parte do PCG como os
Cursos de Música garantem a participação mais efetiva desse público
pois é pré requisito para participação.
Folha Fecomércio - Inúmeros estudos demonstram que o aprendizado
musical tem grande inﬂuência no desenvolvimento humano. Quais os benefícios que a música traz para aqueles que a praticam?
Júlio César - Existem uma série de
pesquisas que já identiﬁcaram benefícios obtidos por meio da prática ou
da escuta de música. Dentre eles es-

Júlio César é analista em Música do Sesc Alagoas
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Nova gestão
Malta é eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Alagoas.
O vice-presidente da Fiea, Zezinho Nogueira, é o novo presidente
CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE NO ESTADO DE ALAGOAS
Gestão 2019/2022

Membros do Conselho reconduziram a diretoria para o quadriênio 2019-2022

O

presidente do Sistema Fecomércio AL, Wilton Malta,
foi eleito vice-presidente do
Conselho Deliberativo Estadual
(CDE) do Sebrae em Alagoas para o
para o quadriênio 2019-2022. Malta
comporá a gestão do CDE ao lado do
presidente eleito José da Silva Nogueira Filho, atualmente vice-presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Alagoas (Fiea) e conhecido como “Zezinho Nogueira”. A

eleição foi realizada ontem à tarde
(22), na sede da instituição, em Maceió. Os membros do Conselho também decidiram reconduzir a Diretoria Executiva (Direx), formada por
Marcos Vieira, Roberval Cabral e Ronaldo Moraes, para os próximos quatro anos.
O Conselho é o órgão máximo do
Sebrae Alagoas, sendo responsável
por traçar as políticas e estratégias
gerais de atuação, instituindo normas

Presidente | José Nogueira Filho, representante da FIEA;
Vice | Wilton Malta, representante da
Fecomércio AL;
Diretoria:
Superintendende | Marcos Vieira, reconduzido;
Diretor Técnico | Ronaldo Moraes, reconduzido;
Diretor Administrativo e Financeiro
Roberval Cabral, reconduzido.
e orientando o trabalho de todo o
conjunto. É composto por 15 conselheiros titulares e seus respectivos
suplentes, escolhidos pelas entidades
que representam. Já a Diretoria Executiva é responsável pela gestão administrativa e técnica do Sebrae em
Alagoas. Foram reeleitos para a Direx:
Marcos Vieira, como diretor superintendente; Roberval Cabral, diretor
de Administração e Finanças; e Ronaldo Moraes, diretor técnico.

Fecomércio e Sesc solicitam mutirão do Instituto de Identiﬁcação para
Arapiraca
Em vigor há um ano, a Reforma
Trabalhista, instituída pela Lei nº
13.467/2017, possibilitou ganhos salariais para os trabalhadores do comércio,
desafogou a Justiça de processos e não
tornou precários os contratos de trabalho em decurso. Estudo inédito das
Divisões Econômica e Sindical da Confederação Nacional do Comércio (CNC)
revela que, de abril a setembro deste
ano, a remuneração média dos trabalhadores admitidos através de contratos
por tempo intermitente (R$ 906,82), no
setor de serviços, mostrou-se ligeiramente superior ao salário médio do total
8 NOVEMBRO 2018

de admitidos pelo mercado de trabalho
formal (R$ 899,24). Nos contratos de trabalho por tempo parcial, a remuneração
média (R$ 1.004,36) revelou um ganho
médio de 20,5%.
O estudo, produzido com base nas
estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho, mostra ainda
que ocupações típicas do comércio revelaram ganhos salariais signiﬁcativos
nos contratos de trabalho intermitente,
comparados aos contratos tradicionais.
É o caso dos vendedores (1,9%), vigilantes e guardas de segurança (15,8%), es-

criturários (18,3%), cozinheiros (23,3%),
farmacêuticos (25,4%) e trabalhadores
nos serviços gerais de manutenção
(78,0%). Esses proﬁssionais representam quase a metade (48,3%) do pessoal
ocupado no comércio.
O recebimento de novas ações
pela Justiça do Trabalho de janeiro a
agosto de 2018 totalizou 1.162.091, uma
queda de 36,3% em relação ao mesmo
período de 2017, quando foram ajuizadas
1.823.771 reclamações, de acordo com
dados do Tribunal Superior do Trabalho
(TST). Dados completos disponibilizados em https://goo.gl/zpkxza.

Consultoria
Projeto Sua empresa mundo afora – fazendo bons negócios começa a apontar
resultados sobre a viabilidade para o empresário participante

A

Fecomércio aposta na importação como uma possibilidade de ampliar as oportunidades de negócios dos empresários locais e experimentar um novo caminho para tentar dar um fôlego aos
empreendedores com o projeto Sua
empresa mundo afora – fazendo
bons negócios. Uma das fases do
projeto é a consultoria. A empresária
Ana Soﬁa Nogueira, sócia proprietária do Hotel Pajuçara, disse que a
proposta contribui para chegar a um
diagnóstico sobre as vantagens na
importação para o segmento em que
atua.
Ana Soﬁa compartilha do sentimento de vários empresários que
têm receio de partir para uma nova
proposta, que é a importação, pondera o cenário político de incerteza.
De acordo com ela, a experiência
tem sido válida, pois ela concluiu
que, nesse momento, para o segmento dela a importação é viável, por
exemplo, no que se refere a porcelana e a enxoval. Os referidos itens
precisam ser renovados periodicamente, o que garantiria a viabilidade
ﬁnanceira.
Para Ana Soﬁa, o consultor da
Fecomércio, Luizandré Barreto, especialista em comércio exterior, funciona como um termômetro do que
vale a pena dentro da realidade do
segmento dela buscar na importação. “A Fecomércio entrou para tirar
esse medo. A consultoria ajuda, agiliza, faz com que as coisas caminhem.
Em certos casos, a avaliação é que
vale a pena e, em outros, nem tanto.
Para o consumidor ﬁnal tem coisas
que não é interessante. Não é nossa
atividade ﬁm”, aﬁrmou.
Para ela, as compras de grande
volume encontram na importação
um negócio vantajoso, inclusive se
fechar um grupo para compradores,
mas a empresária também ressalta a
diﬁculdade em alinhar os interesses
de um determinado segmento. Segundo Ana Soﬁa, é motivo de lamentação porque ela entende que a importação proporciona presos mais

Discutir o ICMS sobre a importação foi o objetivo de reunião na Sefaz

competitivos no geral. “É uma forma
da gente tentar diminuir os custos
porque a receita está comprometida
desde 2014”, ressaltou.
A proposta da Fecomércio AL é
possibilitar ao empresário a aproximação com o mercado internacional,
auxiliando a viabilização da importação de produtos oriundos da Ásia,
Estados Unidos, Argentina, Panamá,
entre outros países. A metodologia
da consultoria envolve a orientação
sobre o processo de importação; a
análise de viabilidade da operação; a
habilitação nos órgãos licenciadores;
a simulação de custos e planejamento tributário; a classiﬁcação ﬁscal das mercadorias; entre outros.
Atualmente 20 empresas estão
sendo atendidas e já vislumbram
uma economia que pode superar
30% do custo atual da compra de
produtos. Dando continuidade ao
projeto, a Fecomércio programa uma
Missão Empresarial à China, de 16 a
25 de abril de 2019. Interessados em
aderir ao projeto ou obter informações sobre a missão podem se dirigir
à Fecomércio (Rua Prof. Guedes de
Miranda) ou ligar para 3026-7223.
ICMS
Recentemente, no dia 12, a importação também foi pauta de reunião entre o vice-presidente da Fecomércio, Valdomiro Feitosa; o se-

cretário da Fazenda, George Santoro; e a presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, a
deputada Jó Pereira. O objetivo foi
discutir a política de ICMS incidente
sobre a importação alagoana, já que a
Lei Estadual nº 6.410 autoriza a liquidação do ICMS Importação com
direitos creditórios. Porém, a entidade identiﬁcou que a legislação
pode ser aprimorada, incluindo, por
exemplo, as operações com produtos sujeitos à ST. Por isso, com o
apoio da Frente Parlamentar, pleiteia
junto à Sefaz a melhoria dessa legislação.

Hotel Pajuçara participa da consultoria
FOLHA FECOMÉRCIO 9
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ACESSIBILIDADE - A Fecomércio
participou, no dia 5, da audiência
pública realizada pela Secretaria
Municipal de Turismo (Semtur) para apresentar o projeto de requaliﬁcação da área da orla da Pajuçara, intitulado Lei Gerônimo
Ciqueira e conhecido como “praia
acessível”. A verba para o projeto está
assegurada via Ministério do Turismo no valor de R$ 880 mil. Para a
assessora da Fecomércio, Cláudia
Pessôa, o investimento representa
um avanço para o segmento e deve
fortalecer duas vertentes signiﬁcativas para Maceió: a desportiva
(atividades náuticas com embarcações não motorizadas) e os esportes
praticados por pessoas com deﬁciência.
PESQUISA I - Os números do turismo de Maceió foram apresentados,
no dia 13, pela Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis de Alagoas
(ABIH-AL). A 'Pesquisa de impacto do
crescimento da demanda e oferta do
Setor Hoteleiro em Maceió' é, nas
palavras do presidente da entidade,
Milton Vasconcelos, um estudo
independente que servirá como referência ao setor. A apresentação foi
prestigiada pelo vice-presidente da
Fecomércio, Valdomiro Feitosa.
PESQUISA II - O estudo feito pela
Prospecta demonstra que Maceió
terá um incremento de 27,78% do set
competitivo, saltando de 7.807 quartos/dia para 9.975. Os hotéis do tipo
econômico são a maioria (103 unidades), representando 78% da oferta. A categoria mindscale responde por 14%, seguida do upscale
(5%) e dos resorts (3%). São Paulo,
Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e
Minas Gerais são os estados que
mais enviam turistas. A maioria destes busca lazer (81,51%). Viagens a
negócios (7,5%) e para congresso
(1,55%) também trazem turistas. No
geral, 68% chegam à capital alagoana
por via aérea. Pesquisa completa:
www.abihal.com.br.
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Economia
Governo antecipa o 13º salário dos servidores.
Fecomércio havia reforçado pleito

Para Malta, antecipação impactará positivamente no aquecimento das vendas

O

governador Renan Filho
(MDB) anunciou, no dia 26, a
antecipação do pagamento
do 13º salário para o dia 15 de dezembro a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Com isso, serão injetados na economia alagoana
cerca de R$ 300 milhões. No dia 7, a
Fecomércio havia solicitado ao governo essa antecipação.
Na análise da Federação, entre
servidores ativos e inativos, o desembolso do governo 10 dias antes do Natal
dá tempo hábil para que estes servidores planejem seus gastos, já que parte desse valor deve ser revertido para o
consumo no comércio de bens e serviços por meio de presentes e festas de
confraternização. Beneﬁcia o setor de
turismo também, pois pode ser utilizado para viagens no período de recesso
natalino.
“Nesse período, as empresas preparam melhor seus estoques e suas estruturas para atender a demanda que
naturalmente cresce, pois é uma data
marcada por encontros e trocas de
presentes. Por isso, não temos dúvida
de que a medida do governo irá impactar positivamente em nossa economia, aquecendo as vendas”, avalia Wilton Malta, presidente da Fecomércio.
Para Malta, a perspectiva de um

maior volume nas vendas ainda na primeira quinzena traz certa tranquilidade aos empresários, pois dezembro é
um mês com grandes encargos trabalhistas. “A sensibilidade do governo de
antecipar, assim como nos anos anteriores, o pagamento do décimo demonstra a preocupação em estimular o
desenvolvimento econômico”, avalia ao
acrescentar que, como sobre as vendas
há recolhimento de impostos, parte do
valor injetado deve retornar ao governo para investimentos em áreas como
saúde e educação. “A antecipação do
décimo é uma medida que beneﬁcia a
toda a sociedade”, destaca.
No anúncio, realizado ao lado do
secretário da Fazenda George Santoro,
Renan Filho ressaltou que entre os dias
30 de novembro, quando começa o pagamento dos salários da primeira faixa
do funcionalismo estadual, e 15 de dezembro, serão injetados cerca de R$
600 milhões do Tesouro Estadual na
economia alagoana. “Isso faz de dezembro um mês em que, aproximadamente, R$ 600 milhões do Tesouro alagoano sejam injetados na economia, o
que ajuda a gerar empregos temporários, garante um giro em nosso comércio, no setor de serviços, ou seja, que
ajuda a todos a ter um ﬁnal de ano melhor”, aﬁrmou.

Sindicatos

FIQUE POR DENTRO

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

Sindilojas Penedo e União dos Palmares promovem campanhas natalinas que
sortearão carros, moto e vales-compras

A

quecer as vendas do comércio
na reta ﬁnal de ano é a proposta do Sindilojas Penedo e
do Sindilojas União dos Palmares. As
entidades promovem, em seus respectivos municípios, campanhas que
contemplarão os ganhadores com
carros 0Km e outros prêmios.
Em União dos Palmares, a campanha “Natal Premiado de União dos
Palmares” começou no dia 16 de
novembro e vai até o dia 31 de dezembro. Nesse período, a cada R$ 30
em compras nas lojas participantes
dão direito a um cupom promocional
para concorrer aos sorteios de um
carro Fiat Mobi 0km, uma moto Shineray Jet 49 cc, dois televisores de 32
polegadas, dois fogões de quatro
bocas, duas geladeiras de 350 litros e
dois fornos micro-ondas. O sorteio
acontece no dia 5 de janeiro de 2019,
às 16h, na Praça Padre Cícero.
As empresas que desejarem
participar da campanha podem escolher entre dois formatos de kits: o
Kit nº 1, composto por 20 bandeirolas, duas faixas de vitrine, dois
cartazes e 250 cupons (R$ 200 para
associados e R$ 220 para não associado R$ 220); e o Kit nº 2 com 40
bandeirolas, quatro faixas de vitrine
e 500 cupons (R$ 350 para associados e R$ 400,00 para não associado). O pagamento pode ser feito à
vista ou parcelado no cartão de
crédito ou boleto bancário. Informações: (82) 3281-1851, 99989-1278 e
99130-8989.

NATAL

DOS SONHOS
PENEDO
PERÍODO DE COMPRAS | 19/11 A 19/01

VOCÊ SONHA, O COMÉRCIO DE PENEDO REALIZA!
1 FIAT MOBI 0 KM E + 50 VALES-COMPRAS DE R$ 100

SORTEIO PRINCIPAL | 19 DE JANEIRO
SORTEIO DE VALES-COMPRAS EM 6 BAIRROS DE PENEDO

INFORMAÇÕES | sindilojas-penedo@fecomercio-al.com.br | 82 3551.2610

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Para Malta, antecipação impactará positivamente no aquecimento das vendas

citação nos bairros e realizar Pit Stop
nas empresas que adquirirem mais
de um kit. Informações: (82) 35512610 e 99922-0135.

Em Penedo, a campanha “Natal
dos Sonhos” vai sortear um Fiat Mobi
0km e 50 vales-brindes. De 19 de
novembro a 19 de janeiro, data do
sorteio do prêmio principal. Os vales
serão sorteados em novembro (dias
22 e 29) e em dezembro (dias 6, 13, 20
e 27). O lojista interessado pode adquirir o Kit Promocional no valor de
R$ 600 (seiscentos reais), que pode
ser dividido em até três parcelas. O
investimento inclui um vale brinde
de R$ 100 (cem reais) para a loja. O kit
contém 500 cupons, três cartazes e
20 bandeirolas, além de promover a

CAMPANHA EDUCATIVA
O Sindilojas Palmeira dos Índios, que tradicionalmente realizava a
ação promocional Natal Compartilhado, este ano resolveu inovar e criou
uma campanha educativa de fortalecimento do Comércio, estimulando os consumidores a realizarem suas
compras de ﬁnal de ano nas lojas locais.

LAZER - No último dia 15, o Sindilojas
Arapiraca reuniu diversos comerciários de empresas associadas e promoveu mais uma caravana para o Sesc
Guaxuma. O passeio é uma ação realizada anualmente, em datas especiais.
Os participantes levaram 1kg de alimento cada. As doações serão entregues para uma instituição de caridade
de Arapiraca.

IRREGULARIDADES - Representantes do Sincofarma AL e da Vigilância
Sanitária Municipal discutiram a situação das farmácias em situação irregular. Para o presidente do sindicato, José Antonio, a maior preocupação
do setor é que essas farmácias impactem negativamente o número de clientes nos demais estabelecimentos
que cumprem as regulamentações.

NOTAS DE RODAPÉ
EDUCAÇÃO - A presidente do Sindilojas Penedo, Ana Luiza Soares, apresentou aos estudantes do ensino médio-técnico em Administração I, da
Escola Alcides Andrade, a palestra
“Sindicato do Comércio Varejista de
Penedo e a importância do associativismo”, no dia 1º de novembro. A gestora apresentou eventos e campanhas
promovidas pelo sindicato.
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Panorama

“

Aspas

“Casar os interesses e fazer com que a universidade
possa produzir estudos que deem solução tecnológica aos segmentos empresariais. Atualmente, 28
grupos de pesquisa integram o governo do Estado,
levando a academia e a inteligência a ações em prol
da sociedade, a exemplo do Gaeco e da Sefaz”

Fábio Guedes, presidente da Fapeal ao apresentar os números do desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico de Alagoas.

“De 1988 para cá, foram criadas taxas
e contribuições sem que Estados e
municípios tenham acesso. A gente
ver deﬁnhar as receitas a cada ano e
precisamos rever esse processo”

“É um cenário positivo para o comércio alagoano. Empresas de outros
estados enxergam isso e, em razão do
comércio do crédito, está prejudicando o próprio comércio de Alagoas”

“Dívida é algo caro no Brasil, principalmente se for bancária ou no
cartão de crédito porque os juros são
altos, além disso, debilita a situação
ﬁnanceira das famílias”

Luciano Barbosa, vice-governador
(AL) defendendo uma reforma tributária com maior participação destes
entes no bolo tributário.

Jó Pereira, deputada estadual (MDB)
falando sobre o ICMS incidente sobre a importação em reunião com a
Fecomércio e a Sefaz.

Pedro Silveira, economista chefe da
Nova Futura Investimentos ao falar
que os endividados devem quitar dívidas com o 13º salário.

INFLAÇÃO I - O cenário para a inﬂação dos próximos meses continua benigno, apesar da aceleração nos meses anteriores, indicando que não há
focos de pressão que ponham em risco o cumprimento da meta, tanto para
2018 quanto para 2019. Na análise
desagregada do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), veriﬁca-se
que a alta de 4,56% nos últimos doze
meses, até outubro, está associada a
pressões pontuais e não a um processo disseminado de alta de preços
na economia.

INFLAÇÃO II - As maiores contribuições ao IPCA vêm dos preços administrados, que acumulam alta de 9,9%,
reﬂetindo os reajustes dos preços dos
combustíveis e da energia elétrica,
impactada pelo baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas e pelos
reajustes elevados das distribuidoras.
Já os preços livres permanecem surpreendendo positivamente com a
continuidade da desaceleração da inﬂação de serviços e pelo crescimento
abaixo do esperado dos preços dos
alimentos.

NOTAS DE INTERESSE
VENDAS NATALINAS - A Confederação Nacional do Comércio (CNC) estima que o Natal movimentará R$ 34,5
bilhões em vendas, o que representa
um avanço de +2,8% na comparação
com o ano passado. A previsão de
contratação de trabalhadores temporários também aumentou de 72,7
mil para 76,5 mil vagas. O maior aumento nas vendas deverá ocorrer nos
segmentos de hiper e supermercados
(R$ 12,3 bi), lojas de vestuário (R$ 8,3
bi) e de artigos de uso pessoal e doméstico (R$ 5,2 bi).
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Panorama

Legislativo

Indicadores
ICEC

FGTS

1,4%

Índice de Conﬁança do Empresário do Comércio | Maceió
Nov/2017

111,1 pontos

Nov/2018

109,5 pontos

ICF

!

50,75%

Intenção de Consumo das Famílias | Maceió
73,1 pontos

Nov/2017
Nov/2018

PEIC

110,2 pontos

Na opinião dela, o governo deveria deixar de tutelar o trabalhador, que é o real
dono do dinheiro e deve decidir onde e
como aplicar o que lhe pertence. A parlamentar nega que exista o risco de que
muitos se demitam para ter acesso à
verba. Para ela, principalmente em tempos de grave crise econômica, poucos se
arriscariam a abandonar o emprego em
troca de sacar todo o fundo.

5,35%

Endividamento do Consumidor | Maceió
Nov/2017

62,4%

Nov/2018

Uma reivindicação antiga dos trabalhadores brasileiros pode ser votada
no Plenário do Senado: a autorização
para saque integral do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
mesmo para quem pedir demissão. A
proposta está no PLS 392/2016, da senadora Rose de Freitas (MDB-ES).

65,5%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

-0,8%
Pesquisa Mensal do Comércio em Alagoas no mês
de setembro.

+0,2%
Acumulado do ano da Pesquisa Mensal do Comércio em Alagoas.

MAIS NÚMEROS
17,1% Taxa de desemprego em Alagoas no 3º trimestre
17,2% Taxa de desemprego em Maceió
-0,84% Índice de Preços ao Produtor em setembro

“Ninguém sabe melhor o que fazer com
os seus próprios recursos do que o seu
proprietário, que é o legítimo dono desse dinheiro. Todos sabemos que a rentabilidade das contas do Fundo de Garantia, composta por TR [Taxa Referencial de juros do Banco Central] mais
3% de juros ao ano, tem permanecido
abaixo mesmo de investimentos mais
conservadores, como a poupança”, disse
a parlamentar em recente discurso na
tribuna do Plenário.
A parlamentar lembrou que, quando o
trabalhador se demite, nem sempre ele
toma essa decisão por livre escolha.
Muitas vezes, as condições de trabalho
são precárias, há atrasos no salário, desejo de buscar novos desaﬁos, necessidade de tratamento médico ou até a
vontade de se tornar empreendedor.
Atualmente, só tem direito a saque do
FGTS quem é demitido sem justa causa
e em casos especíﬁcos, como para a
aquisição de imóvel, no caso de aposentadoria, de fechamento da empresa
ou de determinadas doenças.
Fonte: Senado

+3,81% Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ano
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Great Place to Work

Premiação
Sesc e Senac estão entre as 10 melhores empresas para trabalhar em Alagoas.
Prêmio foi entregue em solenidade promovida pela GPTW

D

entre as 47 empresas inscritas no GPTW 2018 de Alagoas, o Sesc e o Senac se
destacaram e receberam o prêmio
The Great Place to Work (GPTW)
Melhores Empresas para Trabalhar. O
evento foi realizado no dia 21 de novembro, na Associação Comercial de
Maceió - Jaraguá, em parceria com a
Associação Brasileira de Recursos
Humanos Regional Alagoas (ABRHAL) e com o Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM).
Com a 4ª edição em Alagoas, a
iniciativa celebrou a excelência das
práticas de gestão no ambiente corporativo, e homenageou e certiﬁcou
10 empresas alagoanas, uma comprovação da gestão assertiva do Sesc
ao colocar a organização em um patamar diferenciado por identiﬁcar as
potencialidades dos colaboradores,
qualiﬁca-los e permitir boas condições de trabalho.
“Este reconhecimento fortalece
o compromisso de promover políticas
de valorização dos funcionários, alinhadas aos objetivos estratégicos
institucionais. Além de seguir a missão de promover a transformação, a
cidadania, o conhecimento e a inclusão com ações de forte impacto social,
contribuindo para o bem-estar social

Um reconhecimento de excelência das práticas de gestão do Sesc

e o desenvolvimento do Estado de
Alagoas”, reaﬁrmou o Diretor Regional
do Sesc, Willys de Albuquerque.
Já o Senac, fortaleceu sua missão: educar para o trabalho e, por
meio da educação, transformar vidas.
Esse é um compromisso que a Instituição assume primeiramente com
seus colaboradores. Ao longo dos 70
anos de sua existência, o Senac continua acreditando que essa é sua responsabilidade e investe em uma edu-

Gestores, conselheiros e funcionários comemoram a conquista do Prêmio
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cação que é trabalhada de dentro para
fora, e foi esse trabalho que tornou a
Instituição uma referência para quem
busca empregabilidade.
Segundo Telma Ribeiro, diretora
Regional do Senac Alagoas, “acreditamos que o exemplo é a maior lição,
por isso, investimos em nossos colaboradores e buscamos proporcionar
o melhor ambiente para que essa
atitude seja reﬂetida em nossos alunos e para que possamos continuar a

Great Place to Work

Colaboradores comemoram o prêmio

oferecer educação proﬁssional de
qualidade”, concluiu ela.
Wilton Malta, presidente do Sistema, também comemorou a conquista “ser reconhecido como uma
das melhores empresas para trabalhar é, para nós que fazemos o Sistema
Fecomércio/Sesc/Senac, uma grande satisfação. Com isso, um compromisso se renova pela realização de
mais sonhos e pela transformação de
vidas de outros milhões de alagoanos.
Deixo aqui, portanto, meu agradecimento a cada colaborador que contribuiu para esse resultado”.
A solenidade dividiu as empresas
em duas categorias pela primeira vez,
foram elas: pequenas empresas (de 30
a 99 colaboradores) e médias empresas (de 100 a 999 colaboradores).
“Queremos parabenizar todas as empresas participantes, independente
do ranking das 10 melhores, por
mostrarem uma visão inovadora e de
respeito com seus colaboradores”,
comentou Danielle Maciel, diretora
do regional PE/AL do GPTW.
Para Jennifer Lins, presidente da
ABRH-AL, “é uma felicidade ver tantas
empresas aceitando esse desaﬁo e
trabalhando a gestão de pessoas em
Alagoas, esses gestores realmente estão de parabéns pelo empenho para
transformar o ambiente de trabalho”.
Leonardo Sampaio, diretor executivo
do PSCOM, também homenageou os
líderes presentes e aﬁrmou que “já
existe um novo perﬁl no mercado, que
busca a qualidade de vida e o equi-

líbrio entre a vida pessoal e proﬁssional, por isso precisamos incentivar as
empresas a promoverem um espaço
cada vez mais saudável para seus funcionários”.
Deﬁnido a partir de uma pesquisa anônima realizada com os próprios
colaboradores das empresas, o ranking das 10 melhores empresas para
trabalhar foi divulgado ao longo da
noite. De acordo com Adriana Palmeira, coordenadora de Recursos
Humanos do Senac Alagoas, “é uma
honra ﬁgurar a lista das 10 melhores
empresas. Trabalhamos pensando em
ações colaborativas, com uma comunicação aberta, que instiguem o engajamento, então é muito gratiﬁcante
alcançar um resultado positivo com
essas ações”.

O GREAT PLACE TO WORK
O ranking da premiação Great
Place to Work é elaborado a partir da
análise de um questionário sigiloso e
abrangente, que avalia as ações de
gestão com pessoas. Hoje, o GPTW
está presente em mais de 60 países, já
avaliou e certiﬁcou mais de 10 mil empresas, validadas por mais de 12 milhões de funcionários, e o prêmio é
considerado um dos grandes estímulos dentro da esfera empresarial,
que reconhece a relevância de se
promover um ambiente harmônico,
trabalhar para construir pessoas, onde lideranças inspiram conﬁança e
credibilidade, e, consequentemente,
colocando as empresas bem posicionadas em um mercado cada vez mais
competitivo.

Prêmio fortalece a missão do Senac
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Competição saudável
Público de Maceió participa do Circuito Sesc de Corridas, sendo incentivado
à prática esportiva e qualidade de vida

O Circuito recebeu mais de mil atletas entusiasmados com a corrida

A

conteceu a primeira etapa do
Circuito Sesc de Corridas 2018
em Maceió, na tarde do dia 10
de novembro, na Praça Multieventos,
reunindo mais de mil atletas.
Foram dois percursos de 5km e
10km, entre a Praça Multieventos ao
Memorial da República, oferecendo
diversas categorias, entre elas: por
faixa etária feminino e masculino, para o público em geral, e comerciários
feminino e masculino.
Os atletas contaram com toda assistência: proﬁssionais da saúde, ambulância, professores de educação física e a
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), garantindo segurança e organização durante todo o
percurso, além de toda atenção do Sesc
para com a hidratação dos participantes, que receberam água e um kit lanche
16 NOVEMBRO 2018

(1 tangerina, 1 maçã, 1 banana e uvas).
O Circuito foi destinado ao público amador, tendo como princípio
aliar atividades físicas e lazer, incentivando a qualidade de vida, sensibilização para a prática de exercícios físicos
e harmonia com o meio ambiente.
Para Silvio Costa, funcionário do
Senac, a ação do Sesc foi mais um motivo para intensiﬁcar sua prática de
dez anos de corrida e assegurar ainda
mais sua saúde. “Eu tenho diabete,
corro para equilibrar a glicose, hipertensão...então é fundamental todos
praticarem esporte. Essa atitude do
Sesc é excelente, e a gente tem que
aproveitar”, concluiu o atleta.
No ﬁnal do evento, a população
presente aproveitou ainda de música
ao vivo, brinquedos inﬂáveis (cama
elástica, tobogã, tombo legal e touro

mecânico), atividades recreativas,
saúde bucal e aferição de pressão e
glicemia, oferecidas pelo Sesc.
SOBRE O CIRCUITO
O Circuito Sesc de Corridas
acontece em todo o país, com o objetivo de promover o incentivo à prática de atividades físicas e, ao mesmo
tempo, uma competição saudável entre os trabalhadores do comércio e
demais corredores da cidade, buscando a integração, a melhora do condicionamento físico, a manutenção
do hábito da prática esportiva, além
de ser uma ferramenta para estreitar
os laços entre o Sesc e seus parceiros.
Ainda tem como intuito auxiliar a popularização e democratização do esporte de uma maneira descontraída e
prazerosa.

Conhecimento literário
Sociedade é estimulada a leitura por meio de bate-papo “cara a cara” com
escritores brasileiros

D

ebater, ler, criar, conhecer,
oferecer espaços e projetos
para estimular a sociedade na
prática da leitura são ferramentas utilizadas pelo Sesc que, no mês de outubro, promoveu encontros com escritores de vários lugares do Brasil e público
alagoano por meio da Jornada Sesc de
Literatura, que completou 10 anos em
2018.
Com uma identidade bem dinâmica e acesso gratuito ao público, o projeto
aconteceu em dois momentos: a préJornada, que durou duas semanas, trazendo narrações de histórias, rodas de
leitura, performances literárias, oﬁcinas
de ilustração/produção literária, além
de diversas atividades desenvolvidas
com a unidade móvel Bibliosesc, em
escolas da rede pública municipal de
Maceió e em ONGs atendidas pelo
Programa Mesa Brasil Sesc.
Na primeira fase do projeto, com
um tema contemporâneo, aconteceu a
Oﬁcina de Formação de Jovens Mulheres Slammers (para meninas e mulheres
– cis, trans e gênero neutro, a partir de 15
anos), em Maceió, Rio Largo e Marechal
Deodoro, com a presença de Ticiane Simões e Juliana Barreto, do Ateliê Ambrosina/AL, provocando nas participantes autoconhecimento por meio de
jogos teatrais, imagens de mulheres e da
própria história/realidade vivenciada
por cada uma, a ﬁm de despertar motes
para criação de poesias e materiais criativos.
Outro momento, a Jornada propriamente dita, durou seis dias, com
ações de caráter mais reﬂexivo, promovendo palestras e mesas redondas, com
participações de escritores de outros
estados, mediadas por escritores alagoanos, incitando um rico e interessante debate entre convidados e público
sobre a poesia, o conto, o romance, além
de processos criativos.
Ainda na programação, foram realizadas oﬁcinas, exposições literárias,
saraus, performances e apresentações
literomusicais com artistas alagoanos,
como Vitor Pirralho e Jorge Calheiros no
Encontro intermídia “De Repente, Rap!”,

Oﬁcina de ilustração explora criatividade das crianças

o Ateliê Ambrosiana apresentando o
“Sarau das Minas” e o escritor/DJ
Magno Almeida, que tocou um repertório só com músicas compostas/interpretadas por mulheres.
Este ano o projeto teve as participações dos escritores Leonardo VillaForte (RJ), Amílcar Bettega (RS), Douglas
Diegues (MS), Joca Terron (SP) – concorrente ao Prêmio São Paulo 2018, Andréa del Fuego (SP), Aline Bei/SP – vencedora do Prêmio São Paulo 2018
(Melhor Livro do Ano de 2017, Categoria
Estreante, Menos de 40 Anos), João
Meirelles Filho (PA) – Vencedor do Prêmio Sesc 2017 (Categoria Conto), José
Almeida Júnior (DF) – Vencedor do Prêmio Sesc 2017 (Categoria Romance) e
concorrente aos Prêmios São Paulo e
Jabuti 2018, Aline Prúcoli (ES), Cristina
Judar (SP) – vencedora do Prêmio São
Paulo 2018 (Melhor Livro do Ano de 2017,
Categoria Estreante, Mais de 40 Anos),
Tatiana Magalhães (AL), Amanda Prado
(AL), Milton Rosendo (AL), Lisley No-

gueira (AL), Sérgio Prado Moura (AL),
Ana Íris (AL), Cid Brasil (AL), Wado
Schlikmann (AL), Fátima Costa (AL), Felipe Benício (AL) e João Gomes (AL).
A Jornada Sesc de Literatura, iniciativa do Sesc Alagoas, acontece desde
2008, trazendo uma proposta bem
diferenciada e instigante para alcançar
seu objetivo ﬁnal: aproximar pessoas,
escritores e obras literárias. “O estudante tem a oportunidade de descobrir
que a literatura pode ser divertida, além
de se descobrir um potencial escritor,
ilustrador ou narrador de histórias. O
escritor cotidiano tem oportunidade de
reciclar seus conhecimentos, o aspirante a escritor pode conhecer autores,
técnicas e tendências. Com todo esse
contato com a literatura e suas vertentes, todos tendem a inspirar-se e
progredir em suas jornadas pessoais. O
consumo (leitura) e a produção (escrita)
literária em Maceió só tende a crescer”,
aﬁrmou o analista em Literatura do
Sesc, Guilherme Ramos.
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Câncer NÃO!
Sesc intensiﬁca, potencialmente, o combate de problemas da saúde pública
brasileira com ações educativas

Sesc integra diversas atividades alusivas à Campanha Outubro Rosa

C

om o objetivo de sensibilizar
mulheres com relação a prevenção do câncer de mama, o
Sesc intensiﬁca ações alusivas à Campanha Outubro Rosa por meio de diversas atividades educativas e serviços, na capital e interior do Estado.
Com uma extensa programação,
em Maceió, o Sesc ofereceu ações
educativas em saúde, orientações sobre prevenção do câncer e saúde da
mulher, recreação como estratégia
para a promoção da saúde, aulão de
ginástica com o tema Rosa, onde disponibilizou aferição de pressão, testes de glicemia, orientação nutricional e índice de massa corporal, veriﬁcação de medidas, orientações sobre o câncer de boca. No Calçadão do
Comércio, no Centro de Maceió, esteve também presente com diversos
parceiros, fortalecendo ainda mais a
proposta de prevenção.
Em Arapiraca, junto com a Secretária de Saúde Municipal, participou da abertura da Campanha no 5º
Centro de Saúde. Atuou também no
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evento Bazar das Estrelas, no Ginásio
João Paulo II, no município, além de
palestras para alunos da educação de
Jovens e Adultos, na Unidade de Arapiraca, e diversas outras atividades.
Nos dias 20 e 21 de outubro, compareceu com um stand educativo em
Penedo e União dos Palmares.
Um movimento de sensibilização e prevenção que exige muito engajamento e inovação das partes envolvidas. O Sesc compreende a importância de atuar com proﬁssionais
qualiﬁcados, onde, segundo a coordenadora de Saúde do Sesc, Janaina
Valença, o técnico assegura uma
abordagem assertiva. “Cada proﬁssional tem um papel essencial. Os
educadores em saúde pela experiência, de modo geral, na orientação
e sensibilização das pessoas. Os proﬁssionais de nutrição contribuíram
nas orientações voltadas à alimentação saudável e prevenção da obesidade. Os educadores físicos, orientaram acerca da importância de manutenção do peso e da prática de ati-

vidades físicas sistemáticas, além da
realização do aulão rosa (de ginástica). Os odontólogos aproveitaram a
oportunidade para orientar sobre a
prevenção de câncer de boca. Os
demais proﬁssionais contribuíram
para a análise dos sinais vitais e orientações diversas em saúde”, explicou Janaina.
Dentro de suas vertentes de
atuação na promoção do bem-estar
social, o Sesc, em todo o Brasil, age,
de forma efetiva, na promoção da
mulher. Com isto, além de estar presente nas campanhas, em Alagoas, o
Sesc desenvolve diversas outras
propostas, entre estas, o projeto
Sesc Saúde Mulher, uma unidade
móvel que percorre os municípios
alagoanos, facilitando o acesso aos
exames de rastreamento de câncer
de mama e colo do útero, além das
ações educativas sobre as temáticas.
Uma ação que vai além dos muros
institucional, ampliando, potencialmente, o combate de problemas da
saúde pública brasileira.

Turismo
Senac e Sesc ﬁrmam parceria para atender demanda de empresários do
segmento de Turismo na Região Norte de Maceió

Turmas foram iniciadas em outubro e prometem oportunidades para a população local

E

ducar para o trabalho é a missão do Senac Alagoas e, em
parceria com o Sesc, a Instituição cumpre essa responsabilidade
com cursos de Turismo e Hospitalidade ofertados por meio do Programa
Senac de Gratuidade – destinado às
pessoas de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais.
Com o objetivo de atender a uma demanda dos empresários do litoral
norte de Maceió, as quatro turmas
tiveram início em outubro, no Sesc
Guaxuma, e prometem levar mão-deobra qualiﬁcada para a região.
“Sabemos que nos dias de hoje a
qualiﬁcação proﬁssional é de suma
importância, então conﬁo no Senac
para abrir as portas do meu futuro”,
disse Carla dos Santos, aluna do curso
Recepcionista em Meio de Hospedagem. Maria Juliana dos Santos é colega de turma de Carla, e aﬁrma: “espero desenvolver as funções esperadas de mim com excelência, para
isso estou contando com as técnicas e
aprendizados do curso”.
De acordo com a instrutora do
Senac, Karine Moura, essa é uma oportunidade para os alunos e também para
os empresários. “O Turismo é uma das
principais atividades econômicas do
estado, por isso há uma grande de-

manda para proﬁssionais da área e esse
curso pretende suprir justamente essa necessidade, além de oportunizar a
população local”, comentou Karine.
Para o coordenador de Turismo
Social do Sesc Alagoas, Apolinário Júnior, “a presença do Senac no litoral
norte representa um importante
apoio ao empresário do ramo hoteleiro e restaurantes locais. Com esses
cursos, a parceria contribui de forma
econômica e social com o desenvolvimento proﬁssional na região”. Já
Willys Albuquerque, diretor Regional
do Sesc Alagoas, aﬁrma que “o projeto
é a clara demonstração do propósito
das instituições em contribuir com a
empregabilidade do estado e quali-

dade de vida da população alagoana
por meio da educação proﬁssional e
do comprometimento com a economia produtiva do estado”.
Entre os cursos ofertados pelo
Senac, Auxiliar de Cozinha, Camareira
em Meios de Hospedagem, Garçom e
Recepcionista em Meios de Hospedagem foram os escolhidos para movimentar a economia, o comércio e o
turismo do litoral norte. Segundo
Sandro Diniz, gerente de Educação
Proﬁssional, “essa é a forma que o
Senac atua, de mãos dadas com o
mercado, fomentando novas parcerias, atendendo às demandas e agregando valor signiﬁcativo a formação
proﬁssional”.

Alunos em visita técnica ao Hotel Ibis, na Pajuçara
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Primeiro emprego
A Importância da Aprendizagem para o Jovem Aprendiz é tema de seminário
no Senac. Evento foi realizado na Unidade Poço

“

S

ó fazemos a mudança com a
educação. Nesse sentido, o
Programa de Aprendizagem vai
além da legislação ao promover inclusão social. Precisamos fortalecer
esse projeto de cidadania e contamos
com o apoio de vocês”. Com essas palavras, a diretora regional do Senac
Alagoas abriu a segunda edição do Seminário Senac de Aprendizagem,
evento realizado no dia 31 de outubro,
no auditório do Senac Poço.
Por meio de uma mesa redonda
mediada por Sandro Diniz, gerente de
educação proﬁssional do Senac Alagoas, o juiz Alonso Filho, titular da 10ª
Vara do Trabalho, a procuradora do
Ministério Público do Trabalho, Virgínia de Araújo, a auditora ﬁscal do
trabalho, Dulciane Montenegro, o
analista de pessoal da Casa Vieira, Itamar Tavares, e o diretor de educação
proﬁssional do Senac Alagoas, Marco
Antônio da Silva, destacaram a importância do programa de aprendizagem, destinado a jovens de 14 a 24
anos.
“A lei não muda a realidade. Qual
o meu olhar sobre esse programa: a
cota que tenho que cumprir ou a
oportunidade de transformar vidas? ”,
argumentou o juiz Alonso Filho. “Os
jovens são a nossa esperança. Infelizmente, ainda enfrentamos muita
resistência das empresas em cumprir
a cota de aprendizagem pela falta de
entendimento sobre as vantagens em
ter um aprendiz”, complementou a
procuradora Virgínia. “A empresa que
inclui o jovem faz com que ele seja um
instrumento de mudança”, reforçou a
auditora ﬁscal Dulciane.
Durante a mesa redonda, o mediador Sandro Diniz reforçou que, no
Senac, o atendimento à juventude é
uma prioridade desde a criação da
instituição. “Atualmente, o Senac Alagoas contempla 1.621 jovens no programa, número que podemos alavancar com a ajuda dos empregadores
que, além de cumprirem a legislação,
assumem o papel de parceiros nessa
ação educativa”, comentou Diniz. “O
Programa de Aprendizagem forma
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Representantes do Ministério Público e de empresas compareceram ao evento

pessoas, realiza os sonhos do aluno e
da família dele, alimenta a esperança
da cidadania e contribui para o desenvolvimento da economia”, reforçou o
diretor Marco Antonio Silva.
Sheyla Vasconcelos, gerente da
Unidade de Programas Sociais do
Senac Alagoas, destaca a importância
do evento. “Essa é a segunda edição
do Seminário, evento que tem o objetivo de reunir os parceiros a ﬁm estreitar o relacionamento entre as
empresas contratantes, o Senac e os
aprendizes, fortalecendo o programa
e incentivando o surgimento de cidadãos ativos e conscientes de sua força”, disse ela, ao agradecer a presença
de todos os parceiros.
A programação ainda contou
com uma homenagem às empresas
que foram destaque no programa.
Elas receberam o Selo Senac de
Aprendizagem, criado pelos alunos,
que reúne as marcas formativas do

Senac – atitude saudável, colaborativa e empreendedora, visão crítica,
protagonismo juvenil, e conhecimento técnico cientíﬁco. A empresa
Unicompra foi homenageada como a
que mais efetiva jovens ao ﬁnal do
contrato; o grupo Walmart por apresentar a maior quantidade de jovens
aprendizes no segmento de gestão e
negócios; as farmácias Pague Menos
pela maior quantidade de jovens
aprendizes matriculados no eixo
saúde; o posto Quarto de Milha pela
maior quantidade de aprendizes matriculados no eixo infraestrutura e
hospitalidade; e a empresa Tigre
Vigilância foi homenageada pelo
maior índice de efetivação. A Objetiva Distribuidora recebeu o Selo
como a empresa do ano, de acordo
com os votos dos colaboradores do
Senac, e a Casa Vieira foi a empresa
do ano de acordo com o voto dos
alunos.

Parceria
Professores da Escola Benedito de Moraes concluem curso voltado para
aprendizagem. Turma foi promovida pelo Senac em parceria com a OAM

P

rofessores da Escola Estadual
Benedito de Moraes concluíram, no dia 10 de novembro, o
curso Programa de Formação de
Educadores (PFE). Realizado nas dependências da própria escola, o projeto é uma parceria com a Organização Arnon de Mello, que tem o
objetivo de oferecer mais oportunidade para os alunos da escola por
meio da educação proﬁssional.
O PFE pode ser ofertado no Senac ou nas escolas solicitantes e contempla seis unidades curriculares:
Currículo, Conceitos Pedagógicos,
Práticas Pedagógicas, Planejamento
Pedagógico, Ensino e Aprendizagem,
e Avaliação Pedagógica. Além disso,
os temas estimulam os professores a
revisarem conceitos pedagógicos e
incentivam atividades interativas e
discussões como o papel do docente
e da escola na sociedade.
Já os alunos da escola puderam
participar de seis palestras, que tiveram como tema Bullying, Entrevistas de Emprego, Educação Financeira, Motivação Educacional, Comportamento Proﬁssional e Como se Tornar Empregável em um Mundo de
Constantes Mudanças.
Animada com a nova etapa que
será iniciada na escola, Denise Tavares, vice-diretora da Escola Benedito de Moraes, falou sobre sua principal motivação. “Mais do que o certiﬁcado de conclusão do curso, queremos conhecimento, mudança de
prática, a valorização dos nossos
professores e, claro, dos nossos
jovens, aﬁnal, eles são nossa meta
ﬁnal e a razão pela qual precisamos
oferecer nosso melhor”, concluiu ela.
DOAÇÕES
No dia 21 de novembro, o Senac
apoiou a causa do projeto Parceiros da
Escola mais uma vez com a entrega de
20 computadores e 600 livros da editora Senac para a escola. Segundo o
aluno Lucas Freitas, do 9º ano, a doação veio em boa hora. “Estávamos
com diﬁculdade para fazer os trabalhos e realizar pesquisas porque os

Alunos e professores foram beneﬁciados com parceria

Doações vão auxiliar os alunos nos estudos

computadores da escola não funcionavam. Agradeço ao Senac pela ajuda.
Com certeza, essa doação fará a diferença nos nossos estudos", falou o jovem.
Para Ivanilda Silva, diretora de
Administração e Serviços do Senac,
“por meio dessa parceria, o Senac reforça o compromisso com a educação, proporcionando aos alunos dessa
escola um olhar diferenciado sobre o
futuro e a inclusão digital”. Presente
na entrega dos equipamentos, Luís

Amorim, diretor Executivo da OAM,
comentou sobre a dedicação do Senac ao projeto. "As melhorias na estrutura física da escola são visíveis e o
Senac, além de contribuir com o conhecimento, abraça a causa com a
entrega de computadores e livros.
Agradeço por essa parceria e ﬁco feliz
por poder contar com a contribuição
da Instituição para o desenvolvimento
de um ambiente mais satisfatório de
aprendizagem e a construção da cidadania", concluiu ele.
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Artigo

O trabalho eﬁcaz
e a otimização da empresa

“

LER é a abreviatura de Lesão por Esforço Repetitivo. Na realidade não se constitui em uma doença, no
conceito que a sociedade conhece por doença. Mas, no
entanto, é uma lesão causada por esforço repetitivo em
decorrência da ocupação do individuo seja em trabalho
formal ou não. Também pode ser descrita como DORT,
que signiﬁca Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao
Trabalho. Na realidade o termo signiﬁca não um sinal ou
sintoma, mas, sim uma síndrome que corresponde a um
conjunto de sinais ou sintomas, como: tendinite, tenossinovite, bursite, epicondilite. síndrome do túnel do
carpo, dedo em gatilho, síndrome do desﬁladeiro torácico, síndrome do pronador redondo, mialgias. Os
órgãos mais atingidos são os membros superiores onde
os músculos, nervos e tendões sobrecarregados, pela
repetição, causa no sistema osteomuscular, dor e desconforto e inﬂamação, e redução da capacidade funcional do individuo.

[...] a postura inadequada, ou a ocupação e a vibração

de instrumento utilizado, e até o estresse podem

causar uma LER ou DORT. Algumas atividades, mes-

mo que por lazer, como tricô e crochê podem também provocar uma LER.
Podemos salientar que não somente a repetição
do comportamento como também a exigência de força
muito grande, acima do que o membro está treinado
(acostumado) a executar, e a postura inadequada, ou a
ocupação e a vibração de instrumento utilizado, e até o
estresse podem causar uma LER ou DORT. Algumas
atividades, mesmo que por lazer, como tricô e crochê
podem também provocar uma LER.
A lesão por esforço repetitivo ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho estão ligados, cada
vez mais, ao aparecimento da tecnologia e o uso de
equipamentos os quais levam o indivíduo a repetição,
como a digitação de um texto em um teclado de com-

Dr. Israel Mendonça
Médico do Sesc Alagoas
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putador, e a operação de maquinas.
O diagnóstico sempre é de natureza clínica, mas o
tratamento pode envolver uma atividade multiproﬁssional para proporcionar um melhor tratamento e
avaliação do quadro clínico observado. O Indivíduo pode apresentar dor, nos membros superiores principalmente dedos ou redução da capacidade funcional do
órgão comprometido.
Os principais sintomas apresentados pelo trabalhador são: dor nos membros superiores, diﬁculdade
para movimentá-los, formigamento, fadiga muscular,
alteração da temperatura e da sensibilidade, redução na
amplitude de movimentos, inﬂamação.
O tratamento da LER ou DORT deve dar lugar a
prevenção dessas lesões. Toda empresa deve ter um
programa de prevenção e incluí-lo como parte integrante das obrigações de seus colaboradores. O uso de
equipamentos de proteção individual é um exemplo,
como também a observação da jornada de trabalho
diária e, a postura em seus respectivos locais de labor. A
orientação de intervalos a cada período, como o descanso visual de 15 minutos a cada hora de trabalho com
computador e assemelhados são exemplos.
O tratamento a critério médico, pode ser com o uso
de fármacos, de fármacos e ﬁsioterapia, e/ou com a imobilização do membro em estudo, e também cirúrgico.
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