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Editorial

Vamos juntos!

S

ustentabilidade. Há algumas décadas essa palavra não era, em geral,
mencionada na seara empresarial. A
preocupação com os métodos de produção
de bens comercializados ou com o desperdício em serviços prestados não tinha a evidência que hoje vemos. Muito disso porque
a cultura de achar que as fontes naturais seriam inesgotáveis era, digamos, mais forte
do que a curiosidade em saber quantos
litros de água se usava na confecção de uma
calça jeans ou quantas pessoas poderiam
ter a fome saciada com os alimentos que
não foram comercializados nas feiras ou
supermercados por não estarem visualmente atraentes ao consumidor – ou perto
do vencimento.
Para nossa sorte, e digo isso como ser
humano, o mundo evoluiu. Hoje temos
consciência de que defender o meio ambiente é o mesmo que defender nossas vidas e, principalmente, que nenhuma atividade empresarial – e industrial – deve ser
feita à revelia, levando destruição em vez de
fomentar o crescimento. Assim, a sustentabilidade entrou na seara corporativa e
deixou de ser uma palavra: virou meta, conceito, objetivo. Virou responsabilidade social.
Seja pelo consumidor consciente que
procura produtos adequados à sua ﬁlosoﬁa
de vida, ou pelo gestor que implementa
medidas na sua empresa em busca do engajamento de colaboradores, a cultura da
sustentabilidade é uma realidade. Pensan-

do nisso, o Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac Alagoas lançou, no Dia do Meio Ambiente (5 de junho), o Programa Ecos de
Sustentabilidade. O programa baseia-se no
compromisso da implementação de ações
que induzam mudanças de pensamento e
procedimentos internos, preconizando o
desenvolvimento economicamente viável.
Buscamos uma gestão sustentável, com
qualidade e responsabilidade social corporativa. Vamos juntos!

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

Senac e Desenvolve
Instituições ﬁrmam convênio para beneﬁciar empresas e ex-alunos do Senac.
Parceria também fomentará o desenvolvimento do estado

C

riada para fomentar novos negócios e, consequentemente,
auxiliar a geração de novos
empregos, a Desenvolve – Agência de
Fomento de Alagoas, é uma instituição
ﬁnanceira que se diferencia das demais
ao montar estratégias de desenvolvimento voltadas ao pequeno e médio
empreendedor. Em março, a agência
reaﬁrmou esse compromisso com a
sociedade ao ﬁrmar um convênio com
o Senac que beneﬁciará empresas e exalunos da Instituição. Em entrevista à
Folha Fecomércio, o diretor de Desenvolvimento e Projetos da Desenvolve, Israel Lessa, falou mais sobre a
agência e sobre como o novo convênio
com o Senac pode ajudar no crescimento do estado.
Folha Fecomércio – De maneira geral, como a Desenvolve atua? Quais
seus projetos e área de atuação?
Israel Lessa – A Agência de Fomento
de Alagoas - Desenvolve, é uma instituição ﬁnanceira supervisionada e regulada pelo Banco Central que atua
em Alagoas com o objetivo de proporcionar o avanço e crescimento do
empreendedorismo e da economia
local. Ademais, o pequeno e o microempresário encontram na agência o
incentivo necessário para o crescimento das empresas locais oferecendo crédito acessível, facilitado e com
juros abaixo do mercado, além de um
prazo considerável de carência (para
começar a pagar) e amortização (quitação da dívida), sendo essa nossa prioridade. Diante disso, ainda existe um
favorecimento ao aumento da geração de renda e à promoção da sustentabilidade nos negócios que são investidos. As principais ações desenvolvidas na agência são direcionadas à
criação de linhas de crédito em várias
categorias das atividades econômicas: agricultura, artesanato, proﬁssionais liberais, motorista que utilizam aplicativo em carro, a exemplo do
UBER, 99, entre outros. A Desenvolve
foca em ideias inovadoras, buscando
novos negócios no mercado e criando
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Israel falou sobre a importância do convênio com o Senac

oportunidades aos empreendedores
para fomentar os seus negócios.
Folha Fecomércio – Quais os frutos
que já foram colhidos com essas
ações?
Israel Lessa – A Desenvolve tem tido
resultados bastante positivos ao que
se refere, principalmente, a liberação
de créditos aos setores da indústria,
serviços, agricultura e comércio. Só
em 2018, a agência liberou operações
de crédito no montante de R$ 8,9 milhões, um aumento de quase 96% em
relação ao ano de 2017. Com relação
ao número de propostas, em 2018 foram recebidas 716, comparadas as 615
de 2017. Importante ressaltar que a
atividade que teve o maior valor de liberação foi a agricultura, onde chegou a R$ 4,105 milhões, representando
um aumento de 145,77% em relação ao
ano de 2017. Esse aumento foi resultado da liberação para os colonos e cooperados da cooperativa Pindorama,
sendo esta a principal parceira da Desenvolve neste ramo de atividade. Em
2018, destaque especial para as libe-

rações para pessoa física e jurídica,
nas modalidades ME (microempresa)
e EPP (empresa de pequeno porte),
nos valores de R$ 4,5 milhões e R$ 3,0
milhões respectivamente, representando um crescimento em valores de
48,50% para ME e 72,27% para EPP, em
relação ao ano anterior. Notamos,
portanto, que por meio da nossa equipe técnica, avançamos, levando conhecimento e dando condições de
negócio aos empreendedores alagoanos.
Folha Fecomércio – Na perspectiva
do desenvolvimento econômico e social do estado, como você enxerga o
papel da Educação Proﬁssional nesse
contexto?
Israel Lessa – A importância de investimentos públicos em educação e,
principalmente, em qualiﬁcação proﬁssional, é levar melhorias para a
população, tendo em vista que proporciona oportunidades signiﬁcativas
de emprego, renda e crescimento nas
carreiras. A Desenvolve está cada vez
mais dedicada a viabilizar ideias e
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trabalho sério voltado à área educacional alinhada à proﬁssional. E o
mercado busca por proﬁssionais capacitados, com exigências de conhecimento amplo. A Agência, portanto,
em parceria com o Senac, trabalha
com o objetivo de priorizar linhas de
crédito com as melhores condições
também nessa área para, juntos, gerar
um estado mais competitivo e preparado.
Folha Fecomércio – No que consiste
o convênio da Desenvolve com o Senac?
Israel Lessa – Com o Termo de Cooperação Técnica entre a Desenvolve, a
Fecomércio e o Senac, os alunos
egressos dos cursos do Senac e as empresas atendidas pelo mesmo sistema terão acesso à linha de crédito da
Desenvolve. O objetivo é executar
ações de fomento e acesso ao crédito,
como também ampliar o alcance das
soluções educacionais com a intenção de promover o desenvolvimento
socioeconômico dos municípios alagoanos. Vale ressaltar que ainda favoreceremos o aquecimento do
empreendedorismo nas áreas de gastronomia, moda, saúde, beleza, turismo, bem como a economia local.
Folha Fecomércio – Qual o procedimento que o ex-aluno ou empresário
que quiser solicitar o crédito por meio
do convênio com o Senac deve realizar?
Israel Lessa – O interessado deverá
procurar o Senac com seu plano de
negócio e obter os formulários necessários. O mesmo será, então, encaminhado à Desenvolve com todos os documentos exigidos para o pleito. Após
a avaliação do setor de negócios, sem
grande burocracia e de acordo com as
normas determinadas às instituições
ﬁnanceiras pelo Banco Central do
Brasil, será dada a sequência na liberação do valor do contrato. As características da linha de microcrédito
empreendedor, tem como público alvo os egressos de até 3 anos do Senac.
As condições desta linha são: valor de
até R$15 mil, com uma taxa de 1.2% ao
mês, com carência de até 90 dias para
começar a pagar e com o prazo de até
24 meses para a quitação do empréstimo. Já para o empresário, temos a
linha empreendedor competitivo que
alcança as empresas atendidas pelo

Senac e/ou que desejam contratar os
seus serviços para capacitar sua equipe de colaboradores. As condições
desta linha são: valor de até R$ 1 milhão, com uma taxa de 1.3% ao mês,
com carência de até 90 dias para começar a pagar e com um prazo de até
60 meses para a quitação do empréstimo.
Folha Fecomércio – E como esse
convênio ajudará o desenvolvimento
de Alagoas daqui para frente?
Israel Lessa – Com a oportunidade
do nosso crédito diferenciado, o mercado vai dispor de proﬁssionais qualiﬁcados, competitivos e com negócios bem estruturados e aptos a
atender a necessidade do mercado.
Dessa forma, atrairemos mais investimentos e instalações de novos empreendimentos proporcionando o
aquecimento da economia de Alagoas.
Folha Fecomércio – Além da consolidação desse convênio, quais os planos da Desenvolve para o futuro?
Israel Lessa – Estamos executando
ações voltadas para diversos setores,
ou seja, agricultura, comércio, artesanato, cooperativas e associações em
todo interior. Também temos levado
informações dos serviços oferecidos
na agência em ações realizadas na capital. Aﬁnal, Maceió é o maior foco de
empreendimento e de CNPJ, com ati-

vos chegando a aproximadamente
50% do total geral do estado. A ideia é
fazer o maior número de visitas em
bairros da capital, principalmente direcionadas às pequenas, médias e
grandes empresas. Queremos apresentar a Desenvolve para todos os
alagoanos. Sendo assim, temos buscado parcerias com várias instituições, entre elas, prefeituras, associações, sindicatos, cooperativas, e, claro, o Sistema S. Por meio da formalização dessas parcerias, surgem a possibilidade de criação de linhas especíﬁcas, semelhantes as já existentes.
E, em breve, voltadas aos proﬁssionais
liberais, artesãos, motofretistas, motoristas por aplicativos – que nesse
caso a gente tem como procedimento
o ﬁnanciamento da compra do ki-gás
e até mesmo se o motorista desejar
trocar o veículo, garantimos um limite
de até 15 mil reais para essa transação.
Também criamos linhas para os agricultores familiares, microempreendedores individuais, microempresas,
empresas de pequeno e médio porte,
além de linhas para inovação. Em breve, ainda ﬁnalizaremos o projeto que
cria a linha de crédito voltada para as
microfranquias, um mercado que tem
crescido muito e que promete ajudar
na economia do estado, aﬁnal, esse é
nosso maior objetivo, promover o desenvolvimento de Alagoas por meio
do empreendedorismo e novos negócios.

Israel em reunião da Desenvolve com o Senac
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Sustentabilidade
No Dia Internacional do Meio Ambiente, Programa Ecos é lançado para o
Sistema Fecomércio Alagoas

Grupo gestor trabalhará ações planejadas com foco na sustentabilidade ambiental

O

Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi marcado
pelo lançamento integrado
do Ecos - Programa de Sustentabilidade, na Unidade Sesc Poço, para os
colaboradores do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas. O programa
consiste em um conjunto de ações
planejadas e checadas continuamente, para a mitigação dos impactos relacionados às atividades das instituições, que possam representar riscos
ao meio ambiente ou à sociedade.
As ações e os projetos foram discriminados a partir da construção de
um plano de trabalho com técnicos
das três casas. Entre os objetivos estão: incentivar a implantação de procedimentos para a gestão ambiental,
integrados à gestão da entidade; implementar os indicadores de desempenho e operacionais do programa;
incentivar o uso de técnicas ecoeﬁcientes para construção, reforma ou
ampliação da infraestrutura; buscar o
uso de fontes de energias renováveis
ou menos poluentes.
Fará parte ainda a priorização da
compra de produtos e serviços eco8 JUNHO 2019

logicamente corretos e socialmente
justos, promover a minimização,
destinação e tratamento corretos de
resíduos sólidos e líquidos, estimular
ações que promovam a paz social e
solidariedade. Além de promover a
sensibilização dos colaboradores para
atuarem em prol da sustentabilidade.
O diretor Regional do Sesc Alagoas, Willys Albuquerque, lembrou que
o Sesc Alagoas recebeu o Ecos em 2013.
Segundo ele, o programa passou por
uma reestruturação. Por isso, o lançamento, agora, integrado e tendo um
grupo gestor com técnicos da Fecomércio, do Sesc e do Senac trabalhando doze objetivos de forma integrada.
O gerente da Unidade Sesc Poço, Ailson Clóves da Silva, apresentou como
acontecerá o trabalho e como foi construído. Segundo ele, inicialmente, será
disseminado nas sedes administrativas
das casas e depois será expandido para
as demais unidades.
O diretor de Educação Proﬁssional do Senac, Marco Antônio da
Silva, destacou a necessidade do
compromisso de todos com a questão
ambiental até como forma de sobre-

vivência da espécie. Na sequência, o
engenheiro agrônomo e especialista
em ecologia e botânica, professor
Fernando Veras, proferiu palestra
sobre sustentabilidade.
FEDERAÇÃO
Partindo da premissa de que não
se pode gerenciar algo que não se conhece, o diagnóstico da Fecomércio
foi uma etapa fundamental para, por
meio da construção de indicadores de
sustentabilidade, orientar as atividades prioritárias a serem consideradas
no planejamento do grupo gestor do
Programa Ecos. Também, para o melhor entendimento acerca dos impactos decorrentes dos aspectos
ambientais, foi imprescindível o mapeamento das atividades.
Com as informações, o grupo gestor do Programa Ecos na Fecomércio AL
pôde identiﬁcar possíveis oscilações
signiﬁcantes nos padrões de consumo, e
consequentemente nos impactos ambientais e nas relações sociais, auxiliando a elaboração das estratégias para o
alcance de metas institucionais em sustentabilidade.

Indenizações
Presidente do TJAL pede ajuda da Fecomércio para quantiﬁcar os prejuízos e os
lucros cessantes das empresas do Pinheiro, Mutange e Bebedouro

A intenção é prospectar o montante devido às empresas das áreas afetadas

C

olaborar com soluções que venham a beneﬁciar as empresas dos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro foi o objetivo de
uma reunião provocada pela Fecomércio AL com o Tribunal de Justiça de
Alagoas (TJAL). O encontro entre os
presidentes da Federação, Wilton Malta, e do TJAL, Tutmés Airan, aconteceu
no dia 29 de maio, na sede do Tribunal.
A diretora regional do Senac, Telma Ribeiro, participou da reunião.
Na ocasião, o presidente do TJAL
solicitou o apoio da Fecomércio para
quantiﬁcar os prejuízos e os lucros cessantes dos comerciantes da região. A
ideia é gerar uma estimativa real do montante a ﬁm de resguardar o valor para um
futuro ressarcimento. A entidade vem
atuando junto aos poderes constituídos
em prol destes empresários. A situação
preocupa devido à evasão de moradores
e consumidores nas áreas afetadas, o que
tem levado a demissões, transferências e,
até, fechamento de estabelecimentos.
“A situação é terrível dos pequenos empresários da área. O empresário vendia 100, agora está vendendo 10.
Como vai fazer para se manter, manter
os empregados e as obrigações? Esse é
o segundo viés do problema, porque

além de indenizar pelo imóvel, vai ser
preciso quantiﬁcar, de modo honesto
para evitar oportunismo, o lucro cessante. Vai demandar maior esforço e a
vinda de vocês aqui vem a contribuir”,
disse o desembargador.
O presidente da Fecomércio colocou a entidade à disposição e relembrou
que a Federação já realizou uma pesquisa
mensurando os impactos da situação no
comércio local e que a segunda pesquisa
está em fase de conclusão, pois precisou
ser reestruturada devido à inclusão dos
bairros Mutange e Bebedouro como áreas
de risco. O levantamento de fevereiro
apontou que 95% dos comerciantes do
Pinheiro tiveram queda no faturamento.
Comparada ao faturamento registrado
em janeiro de 2017, a queda foi de 64% nas
vendas de janeiro passado. “Estamos,
dentro de nossa área de atuação, dialogando com os poderes constituídos. Sabemos que estes poderes buscam soluções para a problemática e, no que pudermos contribuir na defesa do empresariado, estaremos à disposição”, disse Malta.
A Fecomércio e o TJAL também
estão com tratativas sobre o programa Posse Legal, do Tribunal. A iniciativa visa legalizar a situação de imóveis sem registros legais para, uma vez

devidamente formalizados, possam
estar aptos a possíveis indenizações.
REUNIÃO
Uma iniciativa da Fecomércio reuniu, no dia 10, representantes do Sebrae
Alagoas e dos empresários dos bairros
Pinheiro, Mutange e Bebedouro a ﬁm de
discutir como a entidade poderá desenvolver uma metodologia para quantiﬁcar os prejuízos e os lucros cessantes dos
comerciantes da região. Embora atenda
ao pedido feito pelo TJAL, a medida também deve subsidiar órgãos públicos e
empresários ao ser um instrumento que
facilitará a coleta das provas para composição de acordo ou, não havendo, uma
possível demanda jurídica. A proposta da
Fecomércio é realizar um cadastro destes empresários, juntando documentos
comprobatórios da quantia estimada. A
entidade propôs uma construção participativa das entidades nessa metodologia. Participaram a gerente de políticas
públicas do Sebrae, Renata Fonseca; a representante da Federação das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias de Alagoas (Famecal), Siverônia
Galdino; e Alexandre Sampaio, presidente da Associação dos Empreendedores
no Bairro do Pinheiro.
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Bairros
Pinheiro, Mutange e Bebedouro são discutidos em reunião extraordinária
do Cepram

A

tendendo a uma solicitação da
Fecomércio AL, o Conselho de
Proteção Ambiental (Cepram)
realizou no dia 11 uma reunião extraordinária a ﬁm de tratar sobre o caso
envolvendo os bairros do Pinheiro,
Mutange e Bebedouro. Na oportunidade, representante da petroquímica
fez uma apresentação e colocou os
contrapontos em relação ao estudo
apresentado pelo Serviço Geológico
do Brasil (CPRM). O geólogo da CPRM,
Thales Sampaio, rebateu a tentativa
de desqualiﬁcar o trabalho de 49 proﬁssionais envolvidos nos estudos.
O presidente da Associação dos
Empreendedores do Pinheiro, Alexandre Sampaio, colocou que o relatório fruto do trabalho da CPRM é
isento de interesses e pediu coerência das autoridades em relação aos
fatos. Ele observou que foram realizadas quatro ﬁscalizações com sonares por mina ao longo de quarenta
anos e questionou se isso seria suﬁciente. Alexandre disse ainda que,
por motivos óbvios, os estudos apresentados pela CPRM e os encomendados pela petroquímica não devem
ser analisados sem considerar os interesses. “Não pode colocar o mes-

Ao ﬁnal da reunião, Câmara Técnica foi criada para acompanhar a situação

mo peso e a mesma medida”, ressaltou.
A assessora técnica da Fecomércio, Graça Carvalho, questionou quais
as ações da Defesa Civil, os impactos
ambientais e o que vai resultar. Solicitou ainda que a apresentação da petroquímica seja disponibilizada, bem
como o relatório no qual o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia
de Alagoas (CREA) propôs uma série
de medidas resolutivas ao Estado; o

monitoramento da qualidade da água
na região; a elaboração de boletins
pelo IMA para informar sobre a atuação em relação aos bairros afetados; e
o acesso às 21 perguntas que a CPRM
respondeu.
Ao ﬁnal da reunião foi criada
uma Câmara Técnica composta pelo
IMA, Ufal, Fepeal, Semarh e Crea, tendo como conselheiro suplente, a Fiea.
A Fecomércio e a AMA integram a Câmara como instituições convidadas.

Palestra ressalta a importância do planejamento tributário para as empresas
Organização é fundamental e,
quando se trata de empresa, é indispensável em todas as áreas, especialmente na tributária. Para contribuir
para que as empresas possam gerir
as obrigações tributárias de forma
planejada e eﬁcaz, a Fecomércio AL
promoveu, em parceria com o Sebrae Alagoas, a palestra “Planejamento Tributário: como otimizar a
gestão e reduzir o custo”, com o advogado Pedro Mendonça. O evento
aconteceu no dia 17 no auditório do
Senac Poço.
Especialista na área, Mendonça
explicou que não há como se falar em
10 JUNHO 2019

racionalidade e economia tributária
sem falar sobre gestão de tributos e
planejamento tributário. Isso porque
a gestão consiste na forma eﬁcaz, e
não apenas eﬁciente, de gerir as
obrigações tributárias. “Em Administração, as palavras eﬁciência e eﬁcácia possuem signiﬁcados distintos.
Enquanto eﬁciência signiﬁca fazer
de modo certo a coisa, eﬁcácia é fazer a coisa certa”, diferenciou.
Nesse contexto, a Gestão Tributária eﬁciente seria apenas cumprir corretamente todas as obrigações tributárias, enquanto a gestão
eﬁcaz seria, além deste cumprimen-

to, gerenciar os tributos de modo a
tornar a carga tributária menos onerosa aos negócios, ao patrimônio e
ao quadro societário da empresa.
Somado a isso, o planejamento
tributário vem a ser uma observação
mais atenta da empresa, de modo a
perceber qual a menor tributação
que pode ser aplicada. “O planejamento tributário consiste em estudar bem a empresa e analisar previamente as alternativas e os efeitos tributários dos atos e negócios jurídicos, a partir deste estudo, optar por
aqueles com menor tributação”, explicou Mendonça.

Sindicatos

FIQUE POR DENTRO

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

Com foco nos eixos Produtos e Serviços e Comunicação, Fecomércio realiza
treinamento com sindicatos ﬁliados

Encontro abordou a identiﬁcação do público-alvo e a segmentação de mercado

C

olaboradores de todos os sindicatos ﬁliados à Fecomércio
participaram, no dia 30 de
maio, um treinamento promovido pela Federação. Na oportunidade, dois eixos do Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS), Produtos e Serviços e Comunicação, foram focados.
Dentro do eixo Produtos e Serviços foram abordados a segmentação de mercado, modelo de negócios
Canvas e a elaboração de plano de
ação 5W2H. Para tanto, o multiplicador do SEGS em Alagoas, Vagner Cavalcanti, explicou que identiﬁcar
necessidades e expectativas, analisar
viabilidade ﬁnanceira e identiﬁcar
público-alvo são pontos essenciais a
ﬁm de estruturar os produtos e os

serviços.
A identiﬁcação do público-alvo e
a segmentação de mercado nos modelos business to business, no sentido
de apontar que o consumidor é outra
empresa, sobre o relacionamento que
é mais duradouro, a razão como componente predominante e que o vendedor precisa estar bem preparado
para lidar com o empresário. “A conﬁança no negócio é crucial para o sucesso”, comentou Vagner. O modelo
business to consumer, que é o produto vendido diretamente ao consumidor ﬁnal, também foi explanado.
Em relação à segmentação de
mercado, Vagner destacou a importância de identiﬁcar o cliente e o que
leva o produto a ser escolhido. A As-

sessoria de Comunicação (Ascom) da
Fecomércio também contribui para o
treinamento com a explicação da jornalista Sandra Peixoto que falou sobre
comunicação em geral, a partir de como construir o texto.
Ela destacou a importância de comunicar o que a entidade faz e enfatizou a comercialização de produtos e
serviços. Também ainda orientou como
identiﬁcar o público ao produto oferecido e a melhor forma de ofertar o produto a ﬁm de se comunicar melhor.
Participaram do treinamento os
colaboradores dos Sindilojas (Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo e
União dos Palmares), Sirecom, Sincofarma, Sincadeal e Secovi. E como
convidado, o SindCFC.

RESULTADO – O Sincadeal comemorou as alterações promovidas pelo Estado em relação ao Decreto 3005, que
precisou sofrer ajustes tributários para se adequar às necessidades do setor de medicamentos. A entidade vinha promovendo reuniões com o segmento e a Sefaz abordando o assunto.
As empresas têm até o dia 31 de julho
para se ajustarem à medida.

JURÍDICO - O Sirecom AL disponibiliza o serviço de assessoria jurídica para sanar dúvidas sobre o Contrato de
Representação Comercial e para orientações extrajudiciais. Para ter acesso ao serviço basta estar em dia com a
contribuição. A assessoria será prestada na sede do sindicato, diariamente, das 10h30 às 13h30. Informações:
82 3221-1794.

NOTAS DE RODAPÉ
DOAÇÕES – Os alimentos arrecadados nas inscrições das 1ª Corrida Solidária dos Contadores do Agreste,
evento que contou com o Sindilojas
Arapiraca entre as entidades realizadoras, foram entregues no dia 31 aos
abrigos Mãe Rainha, Anjo Letícia e Lar
São Domingos. O Senac e Sesc Alagoas, juntamente com a Audicon,
também participaram da realização.
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Panorama

“

Aspas

“A agência busca apoiar iniciativas que incentivem e
ajudem os empreendedores do estado, bem como promover ações que fortaleçam a economia. E parcerias
como essa, com o Sebrae e a Fecomércio, mostram o
comprometimento do Governo do Estado com o desenvolvimento de Alagoas”

Flávio Dória, presidente em exercício da Desenvolve sobre a oferta
de crédito aos empresários do Pinheiro, Mutange e Bebedouro.

“O hábito de presentear e comemorar
a data impacta positivamente nos setores do Comércio e de Serviços. Em
Maceió, R$ 28,7 milhões de reais devem circular nestes setores”

“Com base nesse princípio é vedado à
União, aos Estados e ao DF realizarem
a apreensão ilegal de mercadorias para
compelir o contribuinte ao pagamento
do débito ﬁscal”

“Consiste em estudar bem a empresa e analisar previamente as alternativas e os efeitos tributários dos
atos e negócios jurídicos para optar
por aqueles com menor tributação”

Felippe Rocha, assessor econômico
da Fecomércio ao avaliar os dados da
pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Namorados.

Graça Carvalho, assessora técnica da
Fecomércio ao falar sobre o princípio
do Não Conﬁsco na palestra “O Comércio e os tributos.

Pedro Mendonça, advogado tributarista e consultor da Fecomércio ao falar sobre o que é planejamento tributário.

BAIXA - O IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo), que mede a inﬂação oﬁcial no país, foi de 0,13% em
maio, após ﬁcar em 0,57% em abril.
Foi o menor resultado para um mês
de maio desde 2006 (0,1%). No ano, a
inﬂação acumulada é de 2,22%. No
acumulado de 12 meses, o IPCA foi de
4,66%. O resultado está dentro do limite da meta do governo de manter a
inﬂação em 4,25% no ano, com uma
tolerância de 1,5 ponto para cima ou
para baixo, variando entre 2,75% e
5,75%.

NEGATIVADO - O número de brasileiros com dívidas atrasadas e CPF
negativado bateu novo recorde e
chegou a 63,2 milhões em abril, o que
representa 40,4% da população
adulta do país. Na comparação com o
mesmo mês de 2018 (61,2 milhões),
são 2 milhões de pessoas a mais, uma
alta de 3,3%. Em relação a março
deste ano (63 milhões), o aumento foi
de 0,3%. A maioria das dívidas foram
feitas no cartão de crédito e com os
bancos, representando 28,6% do
total. (Fonte: Serasa Experian)

NOTAS DE INTERESSE
REDUÇÃO - A notícia da redução da
alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre o querosene de aviação, o QAV, foi recebida com entusiasmo pelo trade turístico alagoano.
Com a medida do Governo do Estado, o imposto reduz de 12% para
cotas de 8, 6 e 5%. O impacto é relevante, pois o combustível representa
de 35 a 40% dos custos de voo. Após o
anúncio, a companhia aérea Gol já
sinalizou um acréscimo de 25% nos
voos para Alagoas até o ﬁm do ano.
12 JUNHO 2019

Panorama

Legislativo

Indicadores
ICEC

8,7%

Índice de Conﬁança do Empresário do Comércio | Maceió
115,2 pontos

Mai/2018
Mai/2019

ICF

125,2 pontos

7,9%

Intenção de Consumo das Famílias | Maceió
98,5 pontos

Mai/2018
Mai/2019

PEIC

106,3 pontos

4,26%

Endividamento do Consumidor | Maceió
Mai/2018

63,4%

Mai/2019

66,1%

Dados: CNC/Instituto Fecomércio AL

6,4 Bilhões
Desempenho da balança comercial para o mês de
maio.

22,8 Bilhões
Acumulado da balança comercial para 2019.

MAIS NÚMEROS
12,5% Taxa de desemprego registrada em abril
24,9% Taxa de subutilização durante abril
-0,2% PIB consolidado no primeiro trimestre deste ano
+1,13% PIB projetado para 2019 (Boletim Focus)

!

REFORMA TRIBUTÁRIA - Em pronunciamento no Plenário, dia 6, o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a
importância do debate sobre a reforma tributária para que haja maior
equilíbrio na distribuição de renda e
maior retorno social. Citando um levantamento do Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação, Paim disse que os brasileiros estão entre os
que mais pagam imposto no mundo,
mas o país está em último lugar em
ranking sobre o retorno de serviços
públicos, principalmente no campo
social, como saúde, transporte, segurança e educação.
DISCRIMINAÇÃO – A empresa que
discriminar o salário entre homens e
mulheres terá de indenizar a trabalhadora. É o que prevê projeto de lei
(PLC 130/2011), cujas emendas de
Plenário foram rejeitadas pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A
proposta, agora, será examinada pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação participativa (CDH) e, depois,
pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
FGTS - A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, dia 5, a realização
de audiências públicas para discutirem duas propostas que alteram regras do saque pelo trabalhador do
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS). Um dos projetos é o
PL 685/2019, do senador Jorginho
Melo (PL-SC), que permite a movimentação da conta vinculada do empregado para fomentar a abertura de
micro e pequenas empresas. Segundo
o autor, a iniciativa ajudaria a impulsionar novos empreendimentos, que
não completam o ciclo inicial de formação por falta de capital de giro e de
recursos necessários para fazer frente aos primeiros meses da atividade.
Fonte: Agência Senado
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Arte e transformação
As ações desenvolvidas pelo Sesc na realização musical, valorizam a arte e
promovem transformação social

Grupo do Coral do Trabalho Social com Idosos do Sesc

A

música é uma prática universal, inserida no cotidiano e na
cultura, essa expressão é traduzida em arte e também em possibilidades. No Sesc, a música é destaque
nas mais diversas ações desenvolvidas
na instituição, desde o aprendizado,
apreciação até a valorização artística, potencializando plateias, artistas,
produtores e público em geral.
O Sesc viabiliza ações que vão
desde o trabalho de ensino musical, de
faixas etárias diversiﬁcadas, como
também seus vários estágios e formas
de contemplação, passando pelo apoio às diversas formas de produções
musicais, audição e pesquisa, promoção de mostras de música, gravações,
incentivo à produção e disseminação
de novas obras, dentre outros. O analista em música do Sesc, Luan Veiga,
comprova que o Sesc é uma instituição que oportuniza a difusão musical
preservando valores e tradições.
“Acredito que nenhuma outra instituição do país tenha um olhar tão sensibilizado e experiente sobre essas
questões como o Sesc. Presente de
forma tão ativa em tantos lugares do
Brasil, a sua estreita relação com a sociedade brasileira concedeu o entendimento necessário de que a pluralidade deve ser direcionamento per14 JUNHO 2019

manente ao conduzir todo e qualquer
trabalho na linha cultural”, destaca.
Com um trabalho amplo, em Alagoas o Sesc oferece atividades da criança ao idoso. Um dos mais tradicionais, é o projeto Cursos de Música,
realizado desde 1998, é voltado para a
iniciação musical por meio de um instrumento ou canto, para jovens e adultos com renda até três salários mínimos,
dentro do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Ação que
inovou, e de 2016 a 2018, passou também
a capacitação das bandas de música do
interior de Alagoas.
Existem inúmeros meios para delinear a transformação humana e social
através da música, e o Sesc nessa perspectiva cumpre a missão de promover
possibilidades. Dentro da programação de Alagoas, o Sesc contempla ainda
ações e projetos como: O arte na escola, desenvolvido para alunos da Unidade de Educação Sesc Jaraguá, onde
foi formado um coro infantil. As aulas
acontecem sempre no contraturno das
aulas regulares; o Curso Livre de Musicalização Infantil, conta com a participação de crianças na faixa etária de
08 a 12 anos, disseminando a educação
musical baseada na vivência da música
e de outros elementos de manifestações culturais de diferentes regiões,

com enfoque especial nas manifestações folclóricas da região nordeste do
Brasil. As aulas acontecem na Unidade
de Cultura Sesc Centro, aos sábados;
Outro trabalho de ensino de música
bastante tradicional no Sesc Alagoas é
o Coral do Trabalho Social com o Idoso.
O Coral conta com a participação de
aproximadamente 30 idosas que buscam manter um estilo de vida mais ativo através da prática do canto. “Não há
como mensurar o impacto de um trabalho como esse na vida das participantes, algumas relatam por exemplo
que nos períodos que o coral entra em
recesso, sentem mais sintomas da depressão, por exemplo. A música é também um catalisador poderoso para o
bem-estar humano, independente da
faixa etária”, ressalta Luan.
Além de ações formativas, o cenário de apresentações musicais do
Sesc oferece o acesso a formação de
plateias, integrando uma diversidade
de ritmos, preservando a arte musical e
revelando talentos. Com o intercâmbio cultural e ações locais, promove
shows, espetáculos e apresentações,
que compõem projetos renomados,
dentre eles: Sonora Brasil, Concerto
Sesc Partituras, Projeto Sesc das Artes,
além de outras ações em parceria com
diversos segmentos da sociedade.

Exposição Bordados
O Sesc recebe a exposição “Os Olhos do Jardim”, que convida o apreciador a
imergir em seu interior

Abertura da exposição “Os Olhos do Jardim”

C

om o objetivo de difundir a arte nas suas mais diversas formas, o Sesc recebeu, no dia 17
de maio, na Galeria de Arte Sesc Centro, a exposição “Os Olhos do Jardim”,
do Coletivo Sementes Bordadas.
A abertura aconteceu no dia 17, na
presença dos artistas visuais Fátima
Vieira, Jennyh Gama, Leonor Sousa, Lígia Torres, Lúcia Galvão Moura, Lucilda
Galvão, Raíssa Galvão e Tati Barros.
Essa mostra foi selecionada pelo
projeto Exposições do Sesc, composto de 40 obras têxteis, entremeando desenhos, pinturas, bordados e
crochês, apresentadas em suportes e
dimensões diversas, entre painéis,
pedras e folhas, sobrepostas ou contornadas por tramas. Bem criativo, o
processo, em meio um ponto e outro,
foi umedecido de poesia e pesquisa,
selecionadas pelos curadores e artis-

tas, Alice Barros e Robertson Dorta,
que assinam a expograﬁa e a montagem.
As obras apresentam expressividade, identidade e sutileza, inspirando o apreciador a imergir em seu
íntimo, incitando caminhos abertos,
inﬁnitos da memória, um convite para
adentrar no jardim interior de cada
um, que pode ser um quintal, uma
praça, um parque, um tapete, uma
pintura, uma canção, um lugar onde
as cores estão em festa. A imersão
neste universo de linhas, é um pretexto para reﬂetir a direção, o pouso
do olhar.
Os processos iniciaram em junho de 2017, sob a mediação das artistas visuais Lúcia Galvão Moura e
Alice Barros. Os pontos do bordado
tradicional estão presentes nas obras.
Segundo Lúcia e Alice, ﬂorescem li-

vremente as marcas criadas por cada
bordadeira. Estes são os traços fortes,
“pontos-poesia”, que irrompem do
imaginário, enraizando, desenhando,
preenchendo e contornando espaços.
Na oportunidade, aconteceu um
workshop, uma atividade na programação da Mostra Aldeias, intercalada
com a exposição do Coletivo, nos dias
21,22 e 23/05. A ação foi mediada pela
artista educadora, Lúcia Galvão, que
propôs o tema "A Poética das Cores:
Experimentações têxteis com tecidos
e ﬁos", promovendo uma roda de conversa com o grupo e em seguida uma
vivência criativa, onde os participantes buscaram inspiração em memórias afetivas e textos literários para
utilizar o bordado como recurso expressivo. A exposição ﬁca na Galeria
Sesc Centro até 12 de julho, das 12h às
18h, e é aberta ao público.
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Mostra Aldeias

Amanda Môa

Um dos maiores projetos culturais do país, desenvolvido pelo Sesc, amplia
participação em Alagoas

Artistas participantes da oﬁcina “Artistas, Solos e a Grande Jornada” ministrada por Alexandre Américo, ao centro

O

Festival Palco Giratório, reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão das Artes
Cênicas, intensiﬁca a formação de
plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros,
em todos os estados brasileiros. Durante o Festival, acontecem as Aldeias,
mostras de arte e cultura organizadas
pelos Departamentos Regionais do
Sesc, que proporcionam um intercâmbio entre artistas locais e de diferentes regiões do país, possibilitando a troca de conhecimentos e uma
ampla propagação de suas técnicas e
linguagens.
Na capital alagoana, a Mostra Al16 JUNHO 2019

deias aconteceu entre 17 e 26 de maio
e atraiu público de todas as idades.
Com programação gratuita, o evento
contou com espetáculos, performances, exposições, debates e oﬁcinas, na
Unidade de Cultura Sesc Centro e no
Espaço Cultural da UFAL como cenários.
Com o olhar atento da fotógrafa
e mestra em antropologia social,
Amanda Môa, convidada pela Coordenação de Arte e Cultura do Sesc
(CARC) para fazer a cobertura fotográﬁca de todo o evento, foi possível
traduzir instantes e momentos emocionantes aos olhos do público.
“Esse projeto é importantíssimo
para a solidiﬁcação da cena teatral em

Alagoas. Tanto pelo viés do intercâmbio de experiências, conhecimento e
aperfeiçoamento entre os atores,
equipe e público, como também do
fortalecimento de eventos teatrais no
estado”, ressalta Amanda Môa.
A fotograﬁa cênica, com interferência da constante variação de luz,
exige muito 'jogo de cintura'. Môa explicou que as experiências fotográﬁcas em cena foram bastante desaﬁadoras e que, já que boa parte dos espetáculos utilizou pouca luz, ela optou por captar os efeitos de sombra e
silhuetas, para transmitir a mesma
atmosfera que foi vivenciada no teatro. “Proﬁssionalmente, tenho optado
por uma estética fotográﬁca que não

se utiliza de pós-edições ou manipulação na imagem, remetendo às imagens analógicas. Desta forma, direcionei meu olhar para o corpo do ator
e para os breves atos iluminados,
partes do corpo ou objetos em cena.
Acredito que a maior contribuição
para o meu trabalho com a fotograﬁa
foi a de ultrapassar a necessidade de
luz para fazer “boas” imagens, além de
valorizar ainda mais a atuação do
corpo para transmitir mensagens e
sensações”, completa.
A Mostra Aldeias tem como peculiaridade oportunizar a classe artística a troca de vivências que enaltece a arte e provoca os limites criativos. Para a atriz alagoana, Joelle Malta, da Cia do Chapéu, grupo teatral
alagoano, que teve o espetáculo 'Tarja
Preta' na programação da Mostra deste ano, o melhor do projeto é permitir
que os artistas locais acessem grupos
de outras regiões, que circulam pelo
pais propagando suas técnicas e pesquisas, para dialogar e trocar experiências artísticas. “Nós vivemos em um
país continental e muitas vezes esse
contato e essa troca, quando possível,
são virtuais. Então, com a oportunidade de um encontro em uma mostra
de artes, aproveitamos muito”. O trabalho encenado por Joelle e Laís Lira,
também atriz da Cia, retratou de maneira sutil os sentimentos de vazio,
solidão, ansiedade, apatia, angústia e
vários outros estados de uma pessoa
que sofre de depressão. Joelle acrescenta que os debates que acontecem
depois dos espetáculos são extremamente fundamentais, por conta da
possibilidade de discussão sobre o
processo de construção de cada obra,
e comenta que o projeto é um grande
responsável pelo desenvolvimento
cultural no estado.
Durante o ano, a Mostra Aldeias
também desmembrará outras ações,
favorecendo outros municípios alagoanos. Segundo o analista em artes
cênicas do Sesc, Magnum Ângelo, a
Mostra tem sido uma grande aliada no
fortalecimento das artes cênicas em
alagoas. O reﬂexo desses desdobramentos são as aldeias Treme Terra e
Aldeia Arapiraca, que vão acontecer
nos meses de julho e setembro, respectivamente. “Com a passagem dos
grupos de circulação nacional, ﬁca a
inquietação e provocação lançada com
as apresentações, oﬁcinas, pensamen-

to giratório e intercâmbios. A rede de
troca e afeto é construída a partir da
circulação. São medidas que não conseguem ser dimensionadas, mas se
olharmos com carinho, conseguimos
perceber um maior número de espetáculos sendo produzido e artistas fa-

zendo pesquisas para a construção dos
novos trabalhos”, aﬁrma Magnum.
A soma dessas ações é uma programação diversa, no que diz respeito
a linguagem, para nossa clientela preferencial, bem como para o público
em geral.

Auto-retrato de Amanda Môa
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Camarão Terra e Mar
Um espetáculo de sabor alagoano em Brasília! Chefs do Senac Alagoas divulgaram
o estado por meio da culinária na Semana da Gastronomia Regional

Parlamentares da bancada alagoana prestigiaram o evento

Por Nide Lins* | Jornalista e blogueira de Turismo e Gastronomia do Tnh1 | *Nide Lins foi ao evento a convite do Senac

N

o dia 22 de maio, às 12 horas,
quando as portas do Restaurante-Escola Senac Câmara
dos Deputados, em Brasília, foram
abertas, o caldinho de siri deu as
boas-vindas ao almoço alagoano executado pelos chefs do Senac Alagoas,
Cícero Harrí, Christian Haug e Édva
Queiroz na Semana da Gastronomia
Regional de Alagoas. Além da bancada
federal, mais de 600 comensais prestigiaram o evento e provaram as delícias da cozinha alagoana.
Além do caldinho de siri, as estrelas do almoço foram o Camarão
Terra e Mar, fritada de siri, carneiro
guisado com fava, e tilápia ao molho
de coco e maracujá. No time de sobremesas, panna cotta de doce de leite,
cocada mole, pudim de coco, pudim
prestígio, gelado de manga e tartelete
de limão.
De todos os pratos apresentados, o Camarão Terra e Mar foi o mais
elogiado. No seu preparo foram utilizados 80 quilos de camarão com ingredientes tradicionais da cozinha
alagoana, como a macaxeira, o queijo
18 JUNHO 2019

de coalho e o coentro, que marcou
presença na receita e agradou gente
de todo canto do país.
Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Wilton
Malta, a participação da instituição na
Semana da Gastronomia Regional,
além de promover o intercâmbio entre os proﬁssionais da cozinha, também reuniu os parlamentares alagoanos para divulgar as ações da entidade, principalmente, na gastronomia
que é destaque no cenário nacional.
“A cozinha alagoana é uma excelência. Nada mais justo do que trazer
nossa culinária para um ambiente como esse, onde pessoas de várias partes do país e do mundo vêm comer no
restaurante. Sendo assim, um momento oportuno para Alagoas mostrar seus dotes. Mesmo não vivendo o
melhor momento da economia, este
encontro, em torno da nossa gastronomia, fortalece nossas relações com
os parlamentares e mostra o quanto é
importante o apoio dos governos municipal, estadual e federal na consolidação do Sistema”, aﬁrmou o presi-

dente.
Para Ana Luiza Araújo, presidente do Sindicato do Comércio Varejista
de Penedo e conselheira do Senac
Alagoas, “é importante prestigiar o
evento para reconhecer o Senac como instituição de formação proﬁssional de excelência. Enquanto conselheira, ﬁco muito feliz e satisfeita com
o resultado positivo que a ação alcançou”.
De acordo com Telma Ribeiro,
diretora Regional do Senac Alagoas, “o
Camarão Terra e Mar vai ﬁcar para
história, recebemos vários elogios pelo sabor e qualidade”, disse ela, entusiasmada com o sucesso do evento comandado pelos chefs do Senac.
“Além dos chefs comandarem o
almoço, eles também promoveram
capacitações sobre a culinária alagoana com os proﬁssionais do Senac
de Brasília”, falou a diretora, que também divulgou, junto aos parlamentares, os novos projetos do Senac, como a construção do Centro de Gastronomia, um investimento de mais
de R$ 2 milhões com previsão de en-

trega para dezembro deste ano.
O novo espaço de gastronomia
ﬁca ao lado da unidade Poço e terá capacidade de atender 200 alunos por
turno. Ele vai abrigar cozinha, confeitaria, auditório para aula-show e restaurante para 80 pessoas. A diretora
também conheceu as instalações do
Senac de Brasília, que trouxe para as
suas salas de aula e cozinha as Plantas Alimentícias Não Convencionais
(Panc).
“A culinária alagoana é um sucesso, em Brasília”, comentou a assessora de Gestão de Gastronomia do
Senac Brasília, Marilene Delgado,
acrescentando que a Semana Nacional da Gastronomia é um marco no
Departamento Nacional do Senac.
“O evento é um momento para
divulgarmos, na Câmara dos Deputados, não apenas para os parlamentares, mas para os congressistas e os
formadores de opinião, a culinária de
cada estado. O trabalho que o Senac
BASTIDORES

faz é de excelência na gastronomia
brasileira”, reforçou Marilene.
Participaram do evento o deputado estadual Davi Maia; os deputados
federais Isnaldo Bulhões, JHC, Marx

Beltrão, Nivaldo Albuquerque, Paulão,
Sergio Toledo e Tereza Nelma; os senadores Renilde Bulhões e Rodrigo
Cunha; e o ex-governador Teotônio
Vilela Filho.

NAS REDES SOCIAIS

O senador Rodrigo Cunha, em sua
rede social, destacou o evento do Senac
Alagoas como a “#melhorcomida” no
Congresso Nacional. “Hoje foi o dia de
prestigiar a nossa culinária. A Fecomércio AL e o Senac trouxeram para Brasília
chefs da cozinha de Alagoas”.
Já o deputado federal, Max Beltrão, publicou: “Os alagoanos vieram
em peso. O almoço de hoje foi top. Os

chefs alagoanos, claro”, referindo-se
ao apoio dos parlamentos ao Senac
Alagoas.
“Hoje com a bancada alagoana
no almoço da Semana da Gastronomia Regional de Alagoas, em Brasília.
Saboreamos pratos fantásticos de
frutos do mar. Nossa gastronomia alagoana que é rica em cores e sabores”,
disse o deputado Paulão.

Exemplus Comunicação

O almoço executado pelos chefs
do Senac Alagoas, Cícero Harri,
Christian Haug e Edva Queiroz na
Semana da Gastronomia Regional,
realizado no restaurante do Senac
Brasília, entrou para história com sabor
do mar, da terra, e da doçura da cocada,
da manga, do leite, com destaque para
a panna cotta de doce de leite.

Os chefs Cícero Harrí, Édva Queizo e Christian Haug que comandaram a cozinha

Alguns dos pratos apresentados na Semana de Gastronomia Regional, em Brasília
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Eventos
Após seleção no Senac, Aluno do curso de Cozinheiro e ex-aluna de Consultoria
de Imagem participam de eventos em Brasília e Fortaleza

R

econhecida pelo mercado por
sua praticidade, a educação
proﬁssional vai além da teoria
e entrega aos alunos a aplicabilidade
de técnicas e métodos necessários
para se tornar um proﬁssional completo. Com o objetivo de expandir essa
visão e oportunizar os alunos e exalunos da casa, o Senac Alagoas realizou uma seleção para que os estudantes e egressos da Instituição pudessem participar do I Festival Gastronômico do Nordeste e Espírito
Santo e do Dragão Fashion Brasil 2019.
Danillo Tenório foi o selecionado
de Gastronomia e, segundo ele, “participar do I Festival Gastronômico do Nordeste e Espírito Santo foi uma experiência incrível. Encontrei uma equipe
maravilhosa e disposta a trabalhar em
prol do Festival, onde pude entender
como funciona um evento de alto nível e
ver em primeira mão a rotina de uma
cozinha proﬁssional a pleno vapor”.
Questionado sobre a importância dessa
vivência em sua vida proﬁssional, o aluno aﬁrmou que “como estudante, serei
eternamente grato ao Senac por proporcionar esse momento e fomentar
minha paixão pela Gastronomia”.
Geilsa Martins, coordenadora de
Hotelaria e Turismo, falou sobre o valor
que esses momentos de prática têm para a formação proﬁssional dos alunos.
“Há troca de informações e vivências
que enriquecem o conhecimento, não
só em relação às técnicas, mas também à
postura, respeito e ética proﬁssional do
cozinheiro”, disse ela.
DRAGÃO FASHION BRASIL 2019
Já a ex-aluna do curso Consultoria
de Imagem, Maria Rejane Pimentel Gomes, foi selecionada para participar, no
período de 15 a 18 de maio, do maior
evento de moda autoral da América Latina, o Dragão Fashion Brasil 2019.
De acordo com ela, “estar no DFB
foi a realização de um sonho antigo. Foi
uma daquelas experiências que se leva
para a vida toda”. Com peças que valorizam a Chita, Rejane fez questão de
apresentar a versatilidade do tecido.
“Acredito que é só uma questão de tem20 JUNHO 2019

Danillo Tenório (esq.) falou sobre sua experiência no Festival Gastronômico

Rejane agradeceu à Instituição pela oportunidade única

po até todos encontrarem a Chita nos
outros estados brasileiros e essa oportunidade de ser vista e avaliada por pessoas que entendem e vivem da Moda
reforçou ainda mais essa visão. Por isso,
serei eternamente grata ao Senac por
ter acreditado em mim”, comentou a exaluna.

Para Danúbia Barbosa, instrutora
do Senac Alagoas que acompanhou Rejane ao evento, “sem dúvidas o Dragão
Fashion foi uma experiência rica para
todos os participantes ao proporcionar
o pensar sobre a moda autoral. Um verdadeiro show de inspiração”, concluiu
ela.

Acessibilidade
Alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho elaboram mapa de risco em
braile. Projeto foi desenvolvido em parceria com o Centro Cyro Accioly

Projeto foi apresentado à sociedade no auditório da Unidade Poço

“

E

stou muito feliz porque tem
alguém pensando nas nossas
necessidades”, disse o pedagogo José Silva, 56, ao ler, na última
sexta-feira (24.5), o mapa de risco em
braille elaborado pelos alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho
do Senac. Silva descobriu a cegueira
adquirida aos 10 anos, quando foi perdendo a visão gradativamente. Segundo ele, as pessoas com deﬁciência
visual precisam lutar pela própria independência a ﬁm de fomentar iniciativas como essas. “Os alunos do Senac apresentaram algo inovador, de
grande importância para os cegos,
que precisam aprender o braille a ﬁm
de ganhar mais liberdade. Estamos
muito felizes por fazer parte desse
momento”, destacou ele.
José Silva faz parte do grupo do
Centro Cyro Accioly que auxiliou os
alunos do Senac a traduzir o mapa
para o braille. A apresentação do trabalho, resultado da atividade ﬁnal do
curso, foi realizada no auditório da
Unidade Poço pelos concluintes e pelo instrutor da turma, o engenheiro de
Saúde e Segurança do Trabalho e
mestre em ciências da educação, José
Morais da Silva Junior. “É um projeto

simples e inovador, que deixa um alerta sobre o cumprimento das normas
de acessibilidade previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas”, comemora o instrutor. “Estamos
muito orgulhosos pela aplicabilidade
desse projeto, que reforça o compromisso do Senac com a formação integral do aluno e o papel desse proﬁssional com a transformação da sociedade”, complementa Eliene Saraﬁm,
gerente da Unidade Poço do Senac,
onde o curso foi realizado.
O projeto, que traz como tema “A
Acessibilidade e a Prevenção no Ambiente de Trabalho para Pessoas com
Deﬁciência Visual e Baixa Visão: Mapa
de Risco” foi iniciado com o acompanhamento da pedagoga do Senac, Lei-la
Santos, e ﬁnalizado pela também pedagoga da instituição, Nadja Quintino.
Segundo Nadja, o projeto extrapolou os
muros da escola e alcançou a comunidade, minimizando diﬁculdades da
acessibilidade comunicacional. “Esse é o
nosso compromisso: ir além das competências técnicas, formando cidadãos
comprometidos com o bem-estar da
sociedade”, salienta a pedagoga.
O evento também foi prestigiado por Ana Paula Abreu, representan-

te da Superintendência de Políticas
para os Direitos da Pessoa com Deﬁciência. “Temos que aplaudir e agradecer ao Senac por essa iniciativa pioneira, por esse olhar diferenciado para as necessidades do mercado”, enfatizou ela. “Nosso objetivo é que esse projeto seja expandido por mais
igualdade de direitos”, salientou Jedalva Santos, diretora do Centro Cyro
Accioly.
O evento foi ﬁnalizado com a
apresentação do coral Carlos Gomes,
composto por alunos do centro, que
arrancou aplausos do público. “A ﬁnalização do curso não poderia ter sido
melhor. Realizar essa atividade foi um
aprendizado mútuo”, agradece Ademário Junior, concluinte do curso
Técnico em Segurança do Trabalho.
“É um público que precisa de mais
atenção. E o Senac despertou em mim
esse olhar diferenciado. Sou grato a
essa instituição”, reforça Rodolfo Fagundes, colega de turma de Ademário.
“Precisamos de mais iniciativas como
essas. Foi uma experiência fantástica.
Estamos muito felizes!”, ﬁnaliza Delberto Santana, professor braillista e
de orientação à mobilidade do Cyro
Accioly.
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Artigo

A Educação Proﬁssional também está
presente no interior de AL

“

Por meio dos Postos Avançados de Palmeira dos Índios, Penedo, União dos Palmares e, mais recentemente,
Maragogi, o Senac vem contribuindo para o desenvolvimento de competências para vida produtiva e social da
população do interior de Alagoas.

[...] há mais de 70 anos o Senac investe na educação proﬁs-

sional como uma rota para a inserção no mundo de traba-

lho, estimulando as demandas do mercado em empregabilidade, desenvolvimento econômico, sustentável e social [...]
Por entender que o comércio é o setor que mais emprega e que a carência pela formação proﬁssional ainda é
uma realidade, apenas neste primeiro trimestre de 2019,
os Postos Avançados de Palmeira, Penedo e União disponibilizaram para o mercado de trabalho cerca de 150 proﬁssionais treinados e capacitados, fundamentalmente,
para os setores do comércio, de bens, serviços. Atualmente, o Senac também passou a investir na área de Turismo e seu potencial no litoral norte de Alagoas com o
novo Posto de Maragogi.
A Instituição ainda cumpre sua responsabilidade social com o Programa Senac de Gratuidade (PSG), que fortalece a educação proﬁssional e a expande para os interiores para democratizar o acesso à qualiﬁcação por
meio dos cursos. Já a Rede Senac EAD (Educação a Distância) leva a ampliação das modalidades em solução educacional com cursos livres, técnicos, de graduação e pósgraduação para os interiores e cidades do entorno. E o
Programa de Aprendizagem também está em evidência
ao fomentar o primeiro emprego e a inserção do Aprendiz
no mundo do trabalho, contribuindo para a mudança de
vida de milhares de jovens alagoanos que acreditam na
educação como agente de transformação.
Pensando no fortalecimento das Instituições, o
Senac mantém parcerias com os Sindicatos, especialmente os Sindilojas dos municípios onde o Senac tem uma
unidade, e outras entidades de base para a capacitação

Valdilene Cardoso
Coordenadora de Programas Especiais do Senac Alagoas
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas
22 JUNHO 2019

proﬁssional que contribuem com o progresso das cidades
ao incentivar a geração de empregos.
Outro destaque potencializa a educação proﬁssional nos interiores é o perﬁl proﬁssional dos concluintes
que o Senac consolida por meio das Marcas Formativas.
Nessa metodologia, os instrutores desenvolvem, na sala
de aula, um espaço vivo de aproximação entre a teoria e a
prática contextualizado, contemplando a aprendizagem
da educação proﬁssional integrada aos pilares pedagógicos de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender
a conviver e aprender a ser. Saberes esses que garantem o
desenvolvimento de competências fundamentais aos
alunos, aﬁnal, o mundo exige cada vez mais proﬁssionais
versáteis, dinâmicos, criativos, investigativos e ﬂexíveis,
que sejam os protagonistas do próprio desenvolvimento.
Nesse contexto, é importante ressaltar o Modelo
Pedagógico Senac (MPS) como um diferencial signiﬁcativo. Nele, os princípios educacionais, as marcas formativas, o modelo curricular e as referências de avaliação
foram alinhadas para uniﬁcar a educação proﬁssional em
todo o Brasil, com um padrão nacional que visa a excelência por meio de boas práticas pedagógicas.
E é por isso que a mais de 70 anos o Senac investe na
educação proﬁssional como uma rota para a inserção no
mundo de trabalho, estimulando as demandas do mercado em empregabilidade, desenvolvimento econômico,
sustentável e social, além de promover o desenvolvimento pessoal no estado com a qualidade de ensino reconhecida em todo país.

16 DE JULHO - DIA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO

Os desaﬁos sempre estiveram pelo caminho
E a garra para superá-los também

