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E D I T O R I A L

Em 2010, a internet comercial brasilei-
ra completa 15 anos. Uma criação que influenci-
ou transformações necessárias e agilizou uma 
série de procedimentos no ambiente de trabalho. 
No comércio não é diferente. Esta inovação facili-
tou o surgimento de outras ferramentas e possi-
bilitou a conquista de avanços consideráveis.

Além do e-mail e dos sites de notícias, o 
avanço tecnológico permitiu que a Fecomércio 
oferecesse serviços diversificados como a certifi-
cação digital, por exemplo, que representa redu-
ção importante de despesas. Com ela, não é mais 
necessário imprimir documentos para determi-
nadas operações, como a declaração do imposto 
de renda.

O consumidor está cada vez mais exi-
gente. E os empresários, por sua vez, ainda mais 
preparados. O nosso site, o nosso informativo ele-
trônico e a nossa revista, que também estão na 
internet, têm contribuído para isso, levando ao 
terceiro setor da economia alagoana reporta-
gens atualizadas, pesquisas e calendários de 
eventos.

Hoje, o mundo se depara com a criação 
de novas ferramentas na internet. As chamadas 
redes sociais. Uma descoberta que tem trazido 
vantagens e desafios. Essa oportunidade oferece 
uma maneira de se tornar mais próximo de seu 
cliente, fixar sua marca entre os consumidores, 
mas também é um ambiente que exige do 
empresário uma relação aberta e dinâmica com o 
público.

Algumas empresas já ingressaram na 
rede, como a Fecomércio, que já está devidamen-
te ambientada. Este espaço dá visibilidade às 
ações, às pesquisas e se revela como um ambien-
te de interatividade, onde o consumidor e o 
empresário estão mais próximos. Para conhecer 
nossa experiência, nos acompanhe no 
www.twitter/fecomercio_al.

Presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/
SENAC/ IFEPD Alagoas

Wilton Malta
Contrastando com as dificuldades 

que afligem as economias do Primeiro 
Mundo, o Brasil vive um tempo de forte 
expansão em seu nível de atividade econô-
mica. Projeta-se,  a esta altura do ano,  uma 
taxa de expansão do PIB, no intervalo entre 
6,5% e 7%. O crescimento não pode ser um 
fato esporádico, tem que ter sustentabilida-
de. Nesse sentido, neste ano de eleições gera-
is, é  importante que os candidatos ao 
Governo da República e aos Governos 
Estaduais explicitem claramente suas pro-
postas de agenda para os próximos quatro 
anos.

Não é de hoje que a continuidade 
de taxas vigorosas de crescimento está 
posta em cheque pelo desgaste e insuficiên-
cia da nossa infraestrutura econômica. Em 
diferentes ocasiões, em diversos artigos,  
tivemos oportunidade de tratar dos obstácu-
los ao crescimento  advindos das condições 
físicas da oferta, as quais, a nosso ver, terão, 
necessariamente, de estar incluídas nas preo-
cupações e planos dos próximos governan-
tes.

A expressão inglesa, “bottleneck”, 
isto é, o gargalo da garrafa, ou simplesmen-
te “gargalo”, tem o significado de estrangu-
lamento da produção por conta de um dese-
quilíbrio ou falta de complementaridade 
entre os investimentos de  infraestrutura e 
as atividades diretamente produtivas, como 
a agricultura, a indústria e o comércio. Mas 
faz tempo que governos, seja por insuficiên-
cia de fundos para investimento, em grande 
parte absorvidos por gastos correntes, seja 
por falta de visão sobre o futuro, obscurecida 
pelo imediatismo do jogo político, dão 
pouca atenção ao problema da complemen-
taridade com a produção, como função pri-
mordial dos investimentos em infraestrutu-
ra,  capaz de gerar o que os economistas cha-
mam de “externalidades” ou economias 
externas.

Um Relatório da empresa de con-
sultoria Marcoplan, citado pelo comentaris-
ta político Merval Pereira, cobre a questão 
da  infraestrutura, no que diz respeito aos 
diversos sistemas de transporte, rodoviário, 
ferroviário, hidroviário, aéreo. Vale mencio-
nar,  como ilustração, alguns números cita-
dos no Relatório.

No custo total logístico, o transpor-
te representa 7% do PIB, dos quais 4/5 refe-

O CRESCIMENTO ECONÔMICO
NO MÉDIO PRAZO

rem-se ao transporte rodoviário, correspon-
dente à aquisição de equipamentos, opera-
ção e manutenção, cabendo notar que ape-
nas um terço das rodovias brasileiras está 
em boas condições de tráfego. Em conse-
quência, o transporte de cargas por rodovia 
torna-se 28% mais caro do que efetivamen-
te custaria, se as estradas estivessem em 
bom estado de conservação.

Na verdade, a carência de uma 
infraestrutura econômica eficiente não se 
explica apenas pelo conflito das prioridades 
nos orçamentos públicos, entre gastos cor-
rentes e “sobras” para investimento. Há tam-
bém uma baixa capacidade gerencial das 
administrações públicas para levar adiante, 
a tempo e a hora, obras de grande enverga-
dura e complexidade.

Um exemplo dessa baixa capaci-
dade gerencial, embora seja um caso extre-
mo, é o da construção das eclusas de Tucuruí. 
A construção da hidrelétrica implica em 
erguer uma barragem para, represando o rio, 
formar o reservatório. Este, no entanto, com-
prometeria a navegabilidade do sistema 
Tocantins/Araguaia. A construção das duas 
eclusas, à montante e à jusante da usina, 
teve início em 1981 e passou por uma série 
de interrupções. No decorrer do tempo, 
mudou o ente estatal gestor da obra. Assim, 
a obra  foi replanejada financeiramente,  em 
março de 2007, ao custo de R$ 600 milhões. 
Soma-se agora, outro tanto, perfazendo o 
total de 1 bilhão e duzentos milhões de reais. 
É possível que o comissionamento e a opera-
ção ocorram ainda no decorrer de 2010.

A recuperação e ampliação da 
infraestrutura econômica do País é, certa-
mente, o maior desafio que o Executivo fede-
ral e os Executivos estaduais, saídos das elei-
ções gerais de outubro, terão de enfrentar. 
Como além de garantir financiamento é pre-
ciso ter também a condução eficiente das 
obras, a resposta ao desafio está provavel-
mente no amplo uso da legislação hoje exis-
tente sobre as parcerias público/privadas.

Publicado no Jornal do Commercio de 14/10/2010.

O autor é presidente da 
Confederação Nacional  

do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC)

Antonio 
Oliveira Santos
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O uso obrigatório do cinto de segu-
rança e da cadeirinha, dois itens básicos que 
asseguram a diminuição do risco de morte 
no trânsito, foi o tema da Semana Sesc de 
Trânsito, que aconteceu de 17 a 23 de setem-
bro em cinco unidades – em Maceió (Poço, 
Centro, Guaxuma e Jaraguá) e em Arapiraca. 
O evento foi uma extensão da Semana 
Nacional de Trânsito, promovida pelo 
Ministério das Cidades.

Segundo dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), os aciden-
tes de trânsito representam a principal causa 
de morte de crianças de 01 a 14 anos no 
Brasil. Em 2008, no Brasil,  foram registradas 
22.472 vítimas não fatais de acidentes de 
trânsito, com idade entre 0 e 12 anos e 802 
vítimas fatais de mesma faixa etária. Para a 
assistente social do Sesc Alagoas, Janaina 
Valença, “é preciso trabalhar a percepção 
das pessoas para que elas mudem o compor-
tamento no trânsito. A população já sabe da 
importância do uso do cinto de segurança e 
da cadeirinha, agora é preciso educar para 
que haja uma mudança de hábito e, conse-
quentemente, dos números alarmantes de 
acidentes”.

   
Dentre estes acidentes de trânsito, estão os 
que vitimam a criança na condição de passa-

SESC ALAGOAS REALIZA SEMANA DE TRÂNSITO E ALERTA 
PARA USO OBRIGATÓRIO DE ITENS DE SEGURANÇA
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Ação foi realizada de 17 a 23 de setembro, em Maceió e Arapiraca

geira de veículos. Neste caso é exatamente o 
uso da cadeirinha que pode diminuir as chan-
ces de lesões graves e de morte.

A Semana Sesc de Trânsito foi aber-
ta no Happy Hour do Sesc, no dia 17 de 
setembro, com a performance Se beber não 
pode dirigir. No domingo (19), a peça A 
Criança Segura no Trânsito, da Cia. de Teatro 
da Meia Noite, e a performance Se beber não 
pode dirigir, foram apresentadas no Sesc 
Guaxuma. Além da apresentação de espetá-
culos teatrais e performance, a programação 
da Semana Sesc de Trânsito trouxe palestra e 
oficinas.

Em 2008, no Brasil, foram 
registradas 22.472 vítimas 
não fatais de acidentes de 
trânsito, com idade entre 
0 e 12 anos e 802 vítimas 

fatais de mesma faixa etária

Durante as oficinas, as crianças aprenderam regras básicas de trânsito, como o uso 
obrigatório do cinto de segurança

Com espetáculos teatrais e performance, 
o Sesc estimulou a reflexão sobre a 
importância das leis de trânsito
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GERENTE NACIONAL DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL 
DESTACA A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DO SENAC ALAGOAS PARA O TURISMO

Maceió é o destino que mais vendeu 
pacotes para idosos em 2010. No primeiro 
semestre,   5 mil turistas da melhor idade vie-
ram a Maceió e a expectativa é de que durante 
todo este ano 300 mil pacotes sejam vendidos 
para o estado.  Os  dados são da Associação 
Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). 
Para falar sobre a importância de investimen-
tos e qualificação profissional no segmento, o 
gerente nacional da Braztoa e do Programa  
Viaja Mais, Melhor Idade - Vai Brasil, Enzo Arns, 
veio a Maceió a convite do Senac Alagoas em 
parceria com o trade turístico e proferiu a 
palestra Turismo: Melhor Idade – Expectativas 
e Tendências de Mercado. O evento ocorreu no 
dia 5.10, no auditório do Sesc Poço. 

Antes da palestra, Enzo Arns se reu-
niu com a diretora regional do Senac Alagoas, 
Telma Ribeiro, que relatou as experiências da 
escola profissionalizante em cursos segmen-

tados para pessoas da melhor idade. “Inicia-
mos um curso de Informática Básica que teve 
ótima aceitação e em seguida nos solicitaram 
turmas de Corel Draw e Photoshop. Também 
estamos formatando cursos  nas áreas de 
Estética, Saúde e Artes para esse público”, 
explicou Telma Ribeiro. Enzo Arns parabeni-
zou a direção do Senac pela iniciativa e afir-
mou que com a expectativa de vida da popu-
lação cada vez maior, se faz necessária a capa-
citação profissional para uma melhor atua-
ção com esse público. “A ideia de velhice 
mudou muito. Hoje em dia, quem tem 60, 80 
anos, está em plena atividade e em busca de 

cursos e serviços que atendam suas necessi-
dades”, enfatizou.

Na palestra no auditório do Sesc 
Poço, Enzo Arns respondeu a perguntas de 
estudantes de cursos do Cesmac e do Senac-
AL e também de autoridades presentes. Um 
dos participantes do evento, o presidente do 
Grupo de Receptivos de Alagoas (GRAL), 
Afonso Dacall, explicou que a entidade vai 
investir em capacitação profissional para 
melhorar a qualidade de trabalho dos guias 
de turismo e destacou a parceria com o Senac 
Alagoas. “Como diretor de uma agência de 
turismo eu tenho muita dificuldade de conse-

guir profissional qualificado. Já tivemos reunião 
com o Senac, que faz um ótimo trabalho de  for-
mação de profissionais e  explicamos que  esta-
mos de portas abertas para receber os ex-alunos 
da instituição”, ressaltou. Também participaram 
da palestra organizada pela assessora técnica 
da área de Hospitalidade e Lazer do Senac-AL, 
Enézia Vigolvino, a sub-secretária de Turismo do 
município, Cláudia Paiva e a secretária executiva 
do GRAL, Ana Rogatto.    

Platéia

Mesa composta por representantes do 
trade turístico, Senac e governo federal

Diretora do Senac-AL, 
Telma Ribeiro e Enzo Arns



ACORDO ENTRE FECOMÉRCIO E AFAL
PREVÊ CRIAÇÃO DE LINHAS DE CRÉDITO

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

ELEIÇÃO - Os membros que irão compor a 
Diretoria e o Conselho Fiscal da CNC para o qua-
driênio 2010-2014 foram eleitos no dia 23 de 
setembro. A chapa única que concorria ao pleito, 
liderada pelo atual presidente da entidade, 
Antonio Oliveira, teve 175 votos válidos, dos 131 
necessários. O presidente da Fecomércio/AL, 
Wilton Malta, foi eleito um dos diretores e o vice-
presidente Financeiro, Canuto Medeiros, será um 
dos suplentes de diretoria.

REFORÇO - A “Agenda do Setor Produtivo para o 
Desenvolvimento Sustentável de Alagoas” foi 
entregue a alguns dos candidatos ao governo do 
Estado durante o mês de setembro. Entre as seis 
entidades empresariais que elaboraram o docu-
mento está a Fecomércio. A Agenda representou 
um reforço das propostas da entidade que foram 
apresentadas aos candidatos durante a realiza-
ção da primeira série de entrevistas com os mes-
mos, no Estado, em julho. 

AULAS – A primeira aula fruto do convênio entre 
a Fecomércio e o Sebrae/AL iniciou, como previs-
to, no dia 28 de setembro para os empresários de 
Palmeira dos Índios com a instrutora do Sebrae, 
Nádia Corso. São nove meses de curso, que será 
ministrado no Sindilojas Palmeira, com foco em 
melhoria de gestão e empreendedorismo.  

MEDALHA 1- Os alunos de natação infantil da 
Fecomércio participaram de uma comemoração 
especial do Dia das Crianças. A turma concorreu 
em provas, recebeu medalhas e até certificados 
atestando a mudança do nível Patinho para 
Foquinha. Após a entrega das medalhas, a garo-
tada saboreou um lanche coletivo. A iniciativa da 
1ª Estação Aquática 2010 foi da professora de 
natação Nilma Fabiana.

MEDALHA 2 - Para tornar o momento realmente 
especial, as crianças brincaram de procurar 
balões e fizeram a mudança de nível ao som de 
músicas infantis. A Fecomércio tem turmas de 
natação infantil e hidroginástica para adultos, 
desde 2004. As atividades não são apenas para 
comerciários, mas aberta ao público. As aulas de 
natação infantil acontecem nos período matuti-
no e vespertino. Já para o público adulto, nos três 
horários. Informações: 3336-4463.

FECOMÉRCIO FOLHA 
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A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Alagoas (Fe-
comércio/AL) celebrou convênio com a 
Agência de Fomento de Alagoas (Afal) com a 
proposta de implementar ações conjuntas 
para o desenvolvimento de atividades de 
acesso ao microcrédito e desenvolvimento 
das micro e pequenas empresas. As linhas de 
crédito serão disponibilizadas, sobretudo às 
empresas localizadas nos municípios alagoa-
nos atingidos pelas enchentes deste ano. 

Como projeto piloto, o programa irá 
atender, inicialmente, os municípios de 
Quebrangulo, através do Sindicato do 
Comércio Varejista de Palmeira dos Índios 
(Sindilojas Palmeira), e União dos Palmares.  
A meta é financiar e orientar 50% dos empre-
endedores que afirmaram precisar de 
empréstimo para recomeçar suas atividades, 
conforme censo realizado pelo Sebrae.

Um das obrigações da Afal e da 
Fecomércio é disponibilizar um integrante da 

agência para acompanhar o desenvolvimento 
do convênio. As entidades também deverão 
focar as ações no acesso ao crédito para as 
empresas localizadas nos municípios atingidos 
pelas enchentes. 

O acordo prevê que a Afal disponibili-
ze consultores nas áreas de gestão e tecnologia 
que darão suporte técnico e orientação no aces-
so ao crédito, ou seja, na elaboração de Planos 
de Negócios e a criação de uma linha de crédito 
direcionada a atender essa demanda.  A Afal 
tem como uma das obrigações específicas faci-
litar o acesso ao microcrédito às MPE alagoa-
nas do setor do comércio alagoano e a MEI do 
Estado.

Pelo contrato, será obrigação da 
Fecomércio disponibilizar estrutura física, ope-
racional e de pessoal no sentido de permitir o 
desenvolvimento de postos de acesso ao micro-
crédito. O prazo de vigência do convênio é de 
um ano, mas poderá ser prorrogado ou alterado 
mediante Termo Aditivo. 

UNIÃO DOS
PALMARES

QUEBRANGULO

LINHAS DE CRÉDITO

ALAGOAS
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O que antes parecia ser apenas utopia foi 
posto em prática no Brasil graças ao Sesc. Trata-se 
da Escola Sesc de Ensino Médio (Esem), um projeto 
educacional que engloba uma comunidade resi-
dencial de alunos e professores, voltada à valoriza-
ção da convivência com a diversidade, em ambien-
te de prática contínua de ética, honestidade, res-
ponsabilidade, civilidade, justiça e solidariedade. 

A escola, localizada no Rio de Janeiro, 
tem alunos de todos os estados do Brasil. O ingres-
so desses estudantes dá-se através de um rigoroso 
processo seletivo, coordenado pelo Sesc Nacional e 
realizado pelos Sesc's de cada estado. Atualmente, 
11 estudantes alagoanos são alunos da Escola 
Sesc. Eles falaram à Folha Fecomercio o que signifi-
ca participar de um projeto educacional modelo, e 
que já se tornou referência nacional. Confira.

Participantes de um projeto educacional que já é referência no Brasil, os 11 
alagoanos que estudam na Escola Sesc de Ensino Médio (RJ) revelam por que a 
escola mudou suas vidas  

POR DENTRO DA ESCOLA

“Estar na Escola Sesc foi a melhor opção 
que pude tomar na minha curta vida. 

Diversidade, união, comprometimento, cida-
dania, aprendizagem... Fatores que fazem e 
formam a Caroline estudante, mulher, cida-
dã, tive a honra de poder encontrá-los aqui. 
Foi em meio a esse ambiente que tive expe-
riências inesquecíveis que me ajudaram a 
montar meu futuro. A Medicina, que tanto 

almejava, se tornou mais real aos meus 
olhos, por meio das aulas de Biologia. O 

encontro do teatro se fez presente no meu 
dia a dia, graças à oficina. Uma simulação 
da ONU (Jovem ONU - oficina) me fez ver 

horizontes distantes do mundo e quão meu 
papel de habitante dele é importante. Eis 
um pouco da essência encontrada nessa 
escola, ou melhor, em meu lar-escola”. 

Anne Caroline Rodrigues dos Santos 
(2º ano) 

“Minha vida tem mudado intensa-
mente. Aqui temos uma família: os 

professores são como parentes queri-
dos e o tutor, que no meu caso foi de 
extrema importância, um pai. Sinto-
me muito mais madura hoje do que 

antes de vir, e o meu amadurecimento 
foi muito rápido levando em conside-
ração o tempo que estou aqui. A con-
vivência com culturas diferentes, com 
toda a diversidade presente é funda-

mental para nosso crescimento e 
conhecimento. Além disso, é prazero-
so ter amigos em cada parte do País. 

Percebo que aqui eu consegui me 
conhecer melhor, perceber o que eu 
realmente gosto e decidir o que vou 
fazer na faculdade. A escola te ajuda 

a descobrir sua verdadeira identidade. 
Espero ter sucesso no futuro, não só 

no trabalho, mas como pessoa”.
Laysa Menezes (2º ano)

"Hoje sei que estar na Escola Sesc é  mais que uma 
experiência educacional. Com uma vida acadêmica 

intensa é possível mesclar os conhecimentos, a cultura 
e a vivência com as mais diversas formas de viver do 

povo brasileiro. A partir do momento que resolvem unir 
alunos de todas as unidades federativas do Brasil em 
prol de um mesmo projeto é acreditar que o mundo 

pode ser melhor. Aprender a conviver com o diferente e 
ter respeito pelos mais diversos segmentos da nossa 

sociedade é apenas alguns dos princípios que adquiri-
mos aqui. Quando passei pelo intenso processo seleti-
vo que durou sete meses, era uma alegria a cada fase 

e, assim, ia dividindo com amigos e familiares. Todos os 
dias,desde a minha chegada, o apoio de todo o corpo 
docente e discente foi constante e intenso. Senti-me 

acolhido. Nesta escola, descobri minha paixão pela lite-
ratura e pelas ciências humanas. Hoje penso que devo 

prestar vestibular para Direito ou Relações 
Internacionais, entretanto não quero largar as artes, ati-
vidade a qual devoto enorme paixão. Construir e edifi-
car minha vida e minha biografia com certeza é meu 

maior anseio”.
Telmo Olímpio de Almeida Ferreira(2º ano)

Os 11 alagoanos que 
estudam na Escola Sesc de 
Ensino Médio, no Rio
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“A experiência de estar nesta esco-
la é uma oportunidade única. Aqui, 
eu amadureci muito e fiz amigos 
que hoje eu considero irmãos. Na 
Escola Sesc eles fornecem uma 

ajuda para perceber em que quere-
mos nos formar. Eu optei por 

seguir a carreira militar e 
Engenharia Civil” 

Antonio Correa da Silva 
Júnior (3 º ano) 

“A Escola, para mim, é muito mais do que uma opor-
tunidade de crescimento acadêmico, visto que pro-
gredi muito como pessoa. Nunca imaginei que iria 
enfrentar tantos problemas e ter tantas felicidades 

(antítese eterna que significa a vida de um aluno da 
Escola Sesc). Minha jornada por aqui está acabando, 
mas tenho certeza que ela será uma lembrança eter-
na enquanto eu viver. Tenho agora, pela frente, um 

novo desafio: a universidade. Estou prestando para a 
USP e a Unirio, com o objetivo de cursar Artes 

Cênicas. Aliás, a minha escolha foi 'influenciada' pela 
escola, pois foi aqui que eu tive o meu primeiro con-
tato com o teatro. Além disso, sou monitora de teatro 
há dois anos e já apresentei alguns monólogos que 

eu mesma escrevi. Neste ano, apresentarei três 
peças: Sonhos de uma Noite de Verão, Morte e Vida 

Severina e Valsa nº 6”. 
Eliane Carmo Silva Oliveira (3 º ano) 

“A Escola Sesc proporciona tudo o 
que um jovem adolescente pode que-
rer: uma educação de qualidade que 
ajuda os alunos a desenvolverem-se 

pessoal e profissionalmente. É preciso 
abdicar de várias coisas importantes 
para estar aqui, mas até hoje não me 
arrependo do que fiz. Em relação à 
profissão, ainda não realizei minha 

escolha, mas penso em seguir a área 
de saúde, talvez Medicina, pois adoro 
ajudar. Tenho esse instinto dentro de 
mim: a proatividade, um dos pilares 

que a Escola tanto prega”. 
Rodrigo de Farias Ramires 

(2 º ano) 

“Para mim, fazer parte da comunidade Escola Sesc é 
uma experiência inenarrável, porque sei que tudo 

que eu aprendi com o contato com pessoas de todo o 
País e com a distância da família, eu levarei para sem-

pre. A autonomia e maturidade que hoje sei que 
tenho atribuo à Escola”. 

Silmara Inocêncio Silvino da Silva (1 º ano) 

Aqui na Escola Sesc aprendi coisas 
incríveis, sobretudo o valor do aprendi-
zado e a compartilhá-lo. Cada vez que 
me percebo dentro dessa comunidade, 
das ideias que ajudam e guiam essa 

escola, sinto-me encantada e motivada 
a continuar. Encanto e determinação: 
essas duas palavras não definem, mas 
são as que rapidamente vêm a minha 
mente ao pensar na escola. Pretendo 
seguir a carreira artística (teatro) e 
Ciências Sociais, pois além da plena 

identificação e imenso prazer ao estu-
dá-las mesmo que superficialmente, 
encontro em ambas uma chance de 
fazer algo em prol da sociedade”. 

Cassia Keise (3 º ano) 

“Estar aqui nesta Escola está me 
fazendo adquirir experiências escola-

res e pessoais. Aqui você é uma comu-
nidade e aprende a respeitar e aceitar 
as pessoas e suas opiniões. Aqui você 
é mais independente e aprende a lidar 
com suas escolhas e suas conseqüên-

cias.”
Tuanne Alves Dutra (1 º ano) 

“Para mim, a Escola Sesc é uma das 
melhores coisas que aconteceram na 
minha vida. Aqui tenho a oportunida-
de de conhecer gente do Brasil todo, 
estudar duas línguas estrangeiras, 

mas indubitavelmente, o maior 
aprendizado aqui é a experiência. 

Nós nunca mais seremos os mesmos. 
Desde que saímos da nossa terra, do 
aconchego da nossa família, sabía-
mos que isso iria acontecer. O mais 

importante de tudo é que não é ape-
nas a formação acadêmica que é o 

foco principal. Na escola há uma gran-
de preocupação em formar líderes ser-
vidores. É isso que realmente impor-

ta”. 
Jorge Agostinho de Farias 

Junior (1 º ano) 

A filosofia da Escola Sesc de Ensino Médio (Esem) é atuar na receber competições internacionais), piscina semi-olímpica, campo de 
busca pelo desenvolvimento pleno do aluno, em todas as dimensões futebol, quadras poliesportivas,  salas de dança, ginástica e muscula-
de sua realização pessoal, compartilhando vivências e culturas. ção. Tudo para que as diversas atividades de esporte e lazer tenham 

estrutura adequada. Com turmas de até 15 alunos, a Esem vem proporcionando 
aos seus alunos um programa acadêmico individualizado e condições  Além do ensino de língua estrangeira (inglês e espanhol) em 
diferenciadas de apreensão dos conteúdos. Para garantir que esse pro- um intenso programa didático, o currículo de artes oferece cursos nas 
jeto educacional não esteja focado apenas na preparação para o disciplinas de música, artes plásticas e cênicas, o que dá oportunidade 
ingresso no ensino superior, o Sesc realiza, em parceria com o Senac, aos alunos de descobrirem apti-
um trabalho de qualificação profissional. dões em teatro, música, fotografia 

e pintura, e em atividades como cir-No incentivo à prática esportiva, a Esem também é referên-
co, coral e grafite, entre outras.cia, pois oferece um conjunto esportivo com ginásio coberto (apto a 

Educando para toda a vida

Para mais informações
www.escolasesc.com.br

0800 284 2440

“A palavra que, na minha opinião, resume essa esco-
la é: oportunidade. Oportunidade de estudo de quali-

dade, oportunidade de ser uma pessoa melhor. Os 
oito meses que já vivi nesta escola me fizeram acre-
ditar em um mundo melhor. Um mundo no qual eu 

gostaria que existisse lá fora, onde as pessoas confi-
am e respeitam as outras. Aqui fiz muitos amigos, 

que irei levar para sempre”
Karolyna Maria Lima de Medeiros 

Ferreira (1º ano) 
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MÍDIAS SOCIAIS: UM CAMPO FÉRTIL PARA OS NEGÓCIOS
Houve um tempo em que fazer a 

publicidade de um produto exigia do 
empreendedor uma boa garganta para se 
sobressair em meio à concorrência. Um quadro 
que foi mudando com o tempo e com a 
evolução de novas tecnologias e estratégias 
capazes de propiciar resultados cada vez mais 
notórios.

Com a criação da internet, a maneira 
de comunicar, de vender, de fazer o marketing 
de um produto, serviço ou marca atravessa um 
processo de novas adaptações. É neste 
ambiente que surgem as mídias sociais. A 
princípio, ferramentas tecnológicas que 
ofereciam um jeito mais rápido e mais acessível 
de estabelecer contato com amigos, familiares e 
pessoas próximas, com o diferencial de ter 
sempre disponível os perfis de todos.

Os usuários levaram estes sites de 
relacionamento a um patamar mais abrangente 
e hoje o número de possibilidades criadas é 
ainda maior. As redes sociais, através de boa 
parte dos usuários, passaram então a produzir 
conteúdo. Uma inovação que despertou o olhar 
de jornalistas, empresários e demais 
profissionais para um ambiente que se 
insinuava como bastante promissor.

O tema virou objeto de estudo de 
pesquisadores e já se percebe algumas 
características delineantes sobre este novo 
meio. Uma delas, o índice de popularidade. Em 
pesquisa realizada pelo Ibope Net Ratings, 
publicada em maio deste ano pela revista 
Época, entre as redes sociais mais populares no 
Brasil, com ferramentas interessantes para o 
marketing, estão Orkut, com 26 milhões de 
usuários, Youtube, com 20 milhões, Twitter, com 
9,8 milhões, Facebook, com 9,6 milhões, e 
Linkedin, com 1,5 milhão. Números que 
continuam a seguir uma trajetória de ascensão 
significante.

O IBOPE Nielsen Online apontou, em 
agosto de 2010, que o perfil de usuários é 
equilibrado. São 54% homens e 46% mulheres. 
Em relação à faixa etária, a maioria (28%) tem 
entre 25 e 34 anos, enquanto que 10% são 
crianças até 11 anos e 12% são adultos com 
mais de 50 anos.

A pesquisa demonstrou que trata-se 
de  um  ambiente  propíc io  para  o  
desenvolvimento da empresa, seja na fixação 
da marca ou no número de clientes. Entretanto, 
para os especialistas, o desenvolvimento das 
mídias sociais indica que as empresas precisam 
buscar novas maneiras de se relacionar com o 
público alvo.

“É um consumidor diferenciado, que 
não tem dificuldade de deslocamento para fazer 
comparação. Faço comparações com um clique. 
Quando vou comprar algo, ou presencial ou via 

internet, tenho muita informação. O perfil do 
consumidor mudou e o empresário tem que 
mudar a sua forma de gestão”, ressalta o 
professor Nelsio Abreu, da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade 
(FEAC) da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL).

Para o professor, é importante estar 
atento ao foco da empresa e ao que se pode 
oferecer em questão de produção e logística, 
levando sempre em conta que uma vez na rede 
o produto ou serviço se torna global. “Na 
internet, a questão do tamanho da empresa 
não é mais significativa. A questão é qual vai ser 
o foco, o objetivo. A internet permite competir, 
se tem um produto ou serviço de qualidade, 
com qualquer grande empresa”, esclarece.

As mídias sociais viabilizam um 
relacionamento aberto e mais dinâmico com as 
empresas. O desafio é atender a expectativa do 
consumidor. “Numa visão mercadológica, a 
maior potencialidade das redes sociais é a 
capacidade da empresa deixar o seu cliente 
entrar em contato. O grande diferencial da 
mídia social é essa interação de mão dupla. A 
empresa leva informação a seu cliente, mas 
também tem condições de captar informação”, 
argumenta a professora Renata Baldanza, 
também da FEAC.

O número de empresas do Estado nas 
mídias sociais ainda está muito aquém do que 
se pode chegar. “É muito tímida a participação 
de empresas alagoanas em redes sociais. 
Efetivamente, ainda estão conhecendo o 
terreno, muitas delas estão começando a 
pensar na ideia de se trabalhar com mídias 
sociais”, explica.

Os especialistas acreditam que o 
investimento das empresas em redes sociais 
não se trata apenas de uma febre 
momentânea, mas sim uma tendência. “Essa 
ideia de marketing e comunicação em rede é 
irreversível, o que pode acontecer é um site 
fechar por entender que não é lucrativo para 
ele, mas o modelo é irreversível”, afirma 
Baldanza.

A professora também aponta 
algumas particularidades das mídias sociais 
que mais crescem em número de usuários no 
mundo. “Para quem quer manter um 
relacionamento de ordem multimídia, o Twitter 
ainda não é a melhor plataforma, mais 
adequado seria o Orkut, o Facebook, o Youtube. 
O Twitter oferece uma relação mais 
momentânea, você quer saber o que o outro 
está fazendo, o que o outro está pensando 
naquele momento, a opinião do outro naquele 
determinado contexto”, destaca.
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Os professores da Ufal, Nelsio Abreu e 
Renata Baldanza, apontam que a ideia 
de marketing em rede é irreversível



FECOMÉRCIO FOLHA 
FECOMÉRCIO

Em Alagoas, algumas empresas já se 
lançaram neste novo ambiente. Uma delas é o 
Shopping Pátio Maceió, que, aliás, comporta 
centenas de lojas e tem colhido importantes 
resultados com a iniciativa de ingressar no 
Twitter. Segundo Carla Patriota, coordenadora 
de marketing do shopping, a rede social é uma 
ferramenta muito apropriada para os dias de 
hoje, pois apresenta um atrativo que o site 
comum não tem, que é a instantaneidade. Para 
ela, como a mídia social oferece a oportunidade 
de transmitir a mensagem em tempo real, 
acaba se tornando um complemento muito útil 
para o trabalho. 

De acordo com Patriota, um 
diferencial do Pátio Maceió, que já contabiliza 
mais de dois mil seguidores na rede, é ter um 
colaborador, o assistente de marketing Milton 
Luna, focado no monitoramento e na 
atualização da mídia social. Para tanto, 
segundo ela, bom senso, visão de marketing e 
uma equipe de informática bem aparelhada 
são essenciais para o propósito de se lançar 

A INOVAÇÃO NA PRÁTICA

neste ambiente.
Segundo a coordenadora de 

marketing, o retorno justifica o investimento. 
Em número de circulação de clientes, por 
exemplo, a estimativa é um aumento de 20% a 
30% devido às novidades publicadas na rede, 
para um público que normalmente gira em 
torno de 12 mil pessoas, em dias úteis, e 20 mil 
pessoas, nos finais de semana.

Ela afirma que as mensagens 
publicadas que mais despertam interesse na 
clientela são relacionadas a divulgação de 
sorteios e novidades da praça de alimentação e 
do cinema. Entre as vantagens, o destaque é a 
interação mais dinâmica com o cliente. “É mais 
fácil mensurar o grau de satisfação, o que os 
clientes gostam, quais as novidades que fazem 
mais sucesso. A resposta é na hora, é 
automática”, ressalta.

Outra empresa que vem usufruindo 
das vantagens trazidas pela inovação das 
mídias sociais é a Levi's Maceió, que, a 
propósito, apesar de estar a pouco mais de 

cinco meses na rede, já sente o retorno do 
investimento, o qual se dá, entre outras coisas, 
na conquista de clientes potenciais. 

Para Kaká Marinho, relações públicas 
da loja, este ambiente gera uma série de 
vantagens. “O uso das mídias sociais nos faz 
ficar mais perto do nosso público-alvo, além de 
reforçar a construção da marca e mostrar que 
ela é antenada com o seu universo”, afirma.

Entretanto, a relações públicas 
chama a atenção para o fato de que o Twitter, o 
Orkut e as demais redes de relacionamento são 
ferramentas recentes. “Existe ainda muito a ser 
desvendado no universo das mídias sociais. 
Creio que o maior desafio de todos é tornar o 
contato um cliente”, ressalta.

Para ela, o profissional a ser 
designado para ficar a frente das mídias sociais 
precisa dominar português, falar de acordo com 
a identidade da loja, gostar de design e 
entender de internet e informática.

Sob supervisão de Carla Patriota, 
Milton Luna é o responsável 
pelo monitoramento do Twitter do 
Shopping Pátio Maceió

9
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AS MÍDIAS SOCIAIS 
MAIS POPULARES NO BRASIL

DICA IMPORTANTE

Neste novo ambiente, como 
o consumidor encontra mais 
facilidade para interagir com os 
e m p r e s á r i o s  e  o s  o u t r o s  
consumidores, entre elogios, dúvidas 
e críticas, as empresas precisam estar 
atentas ao tempo de resposta. O mais 
adequado, segundo especialistas, é 
não deixar nenhum contato sem 
retorno. Se há um problema, é preciso 
encontrar soluções rápidas para saná-
lo. Afinal, da mesma forma que as 
mídias sociais oferecem uma atraente 
possibilidade de expandir os negócios, 
disponibiliza também um espaço 
significante e dinâmico para 
reclamações dos consumidores.

COMO INGRESSAR

O primeiro passo para fazer 
parte dos sites de redes sociais é 
preencher um pequeno cadastro 
disponível no endereço eletrônico da 
própria mídia. Os dados solicitados 
variam de site para site, mas o comum 
é pedir nome completo, idade, sexo, e-
mail e a senha que será requerida 
cada vez que o usuário entrar na rede.

Em geral, as redes sociais 
trazem guias de como interagir com 
as ferramentas. Entre as mais 
populares, o Twitter é o único que 
ainda não lançou sua versão em 
português, mas já anunciou que em 
breve lançará suas páginas no idioma. 
Entretanto, até o lançamento, basta 
ter noções básicas de inglês para 
ingressar em uma das redes que mais 
cresce no mundo.

Orkut
| http://www.orkut.com.br | Criado em 2004 | Mais de 26 milhões de usuários |
No Brasil, a rede do Google ocupa o primeiro lugar em número de usuários. 

Contudo, o seu posto está ameaçado pelos fenômenos Facebook e Twitter, que têm 
apresentado um crescimento muito maior de adeptos. Pensando nisso, a plataforma passa 
por mudanças em sua estrutura, agregando a interação com outras mídias e buscando um 
layout mais dinâmico para um público que gosta de interatividade em tempo real.

O perfil dos usuários da rede compreende adolescentes e jovens, independente de 
sexo ou classe social. Entre os recursos, estão jogos, álbum de vídeo e fotos e as ferramentas 
de propriedade do Google, como o comunicador instantâneo intitulado de Google Talk.

Yotube
| http://www.youtube.com.br | Criado em 2005 | Mais de 20 milhões de usuários|
O Youtube, assim como o Orkut, também é de propriedade do Google. Trata-se de 

uma rede específica para álbum de vídeos com cerca de 2 bilhões de páginas visitadas por dia. O 
perfil de usuários do site é constituído em sua maioria por jovens de 12 a 24 anos.

Esta ferramenta tecnológica se apresenta na web como um espaço propício para 
a socialização de vídeos e tem o posto de site mais visitado da categoria. Entre os recursos 
oferecidos, além da possibilidade de inserir vídeos a custo zero, estão a caixa de mensagens, 
as recomendações de vídeos baseadas nos que já foram assistidos e a lista dos vídeos mais 
populares, dentre os quais são publicados o mais assistido e o mais adotado como favorito.

Twitter
| http://twitter.com | Criado em 2006 | Mais de 9,8 milhões de usuários |
Das mídias sociais mais populares, o Twitter é o que oferece uma interação mais 

rápida entre empresário e consumidor. Dentre os recursos oferecidos pela plataforma, o 
diferencial é o espaço de 140 caracteres disponíveis para escrever os textos, assim como 
outros elementos que também remetem à instantaneidade, a exemplo de seu slogan: “A 
melhor maneira de descobrir o que há de novo em seu mundo” (tradução livre).

Lançada em 2006, a rede, que ainda não ganhou versão em português, divulgou 
por meio de seu blog oficial, no dia 02 de setembro, que já ultrapassa o número de 145 
milhões de usuários no mundo. Entre estes, o perfil predominante é de jovens de 18 a 24 
anos, em sua maioria, executivos, blogueiros e profissionais da área de comunicação e 
marketing.

Facebook
| http://www.facebook.com | Criado em 2004 | Mais de 9,6 milhões de usuários |
O Facebook comporta de longe o maior número de usuários entre as redes de 

relacionamento no mundo, com 500 milhões de cadastros. Criado, a princípio, para facilitar o 
contato entre estudantes da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a mídia tem 
ganhado espaço entre os internautas e já coloca seu criador, Mark Zuckerberg, entre os 
homens mais ricos do planeta.

Entre os recursos disponíveis, há um comunicador instantâneo, álbum de vídeos e 
fotos e possibilidade de interagir com outras mídias através de aplicativos. O perfil de 
usuários é de jovens de classes mais altas, com ensino superior completo.

Linkedin
| http://www.linkedin.com | Criado em 2002 | Mais de 1,5 milhões de usuários |
Diferente das outras redes sociais, o Linkedin se propõe, como o próprio texto de 

abertura diz, conectar profissionais de todo o mundo. Portanto, a plataforma se configura 
como uma rede profissional e assume como missão facilitar o contato de maneira mais 
formal.

Entre os usuários estão executivos de grandes corporações, dentre os quais 
constam profissionais com ensino superior ou pós-graduação.

Fontes: Ibope Nielsen Online, Ibope Net Ratings e Revista Época Edição nº 628 (28/05/2010).
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SENAC

Durante três dias (16 a 18.10), de 
10 às 21h, a Praça de Eventos do Shopping 
Pátio Maceió se transformou  num Centro de 
Conhecimento. Foi para lá que o Senac 
Alagoas levou a 1ª Feira das Profissões, 
dando a oportunidade a milhares de alagoa-
nos de conhecerem os diversos cursos ofere-
cidos pela instituição e entenderem a impor-
tância da qualificação para a conquista do 
emprego. No espaço, diversas  palestras e ofi-
cinas orientavam sobre ortografia, elabora-
ção de currículos, entrevista de emprego, mar-
keting pessoal, educação a distância, infor-
mática, planejamento de carreira, gastrono-
mia e nutrição. Além de tudo isso, ainda era 
possível cuidar  tanto da saúde  quanto da 
beleza, fazendo exames e recebendo atendi-
mentos gratuitos de massagem, maquiagem 
e design  de sobrancelhas.

O estudante Leonardo José dos 
Santos, de 29 anos, participou de duas ofici-
nas – Redes de Computadores, com o instru-
tor José Alberto, e Elaboração de Currículos, 

com a instrutora Edilene Lessa e afirmou que 
aprendeu muito. “Eu faço o curso de 
Processos  Gerenciais Tecnológicos na área 
de Alimentos, na Uncisal, e em breve estarei 
no mercado de trabalho. As dicas que recebi 
aqui sobre como elaborar um currículo e se 
portar numa entrevista me ajudarão muito 
quando eu for à busca de emprego. Achei as 
aulas dinâmicas e de muita interação com os 
participantes. O Senac para mim é referência 
pois já fiz dois cursos na instituição: de office-
boy e de recepcionista”, afirmou.   

Outra que veio à procura de conhe-
cimento foi Thaisa Vanessa  de Oliveira, de 20 
anos. Funcionária de uma loja do Shopping, 
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SENAC ALAGOAS TRANSFORMA SHOPPING 
PÁTIO MACEIÓ EM CENTRO DE CONHECIMENTO

Durante três dias, a 1ª 
Feira das Profissões 
mostrou a importância 
da qualificação para a 
conquista do emprego

ela buscava informações sobre os cursos do 
Senac. “Sempre quis fazer o curso de Corte e 
Costura  e sei que o Senac oferece ótimas opor-
tunidades de profissionalização e os preços 
baixaram, por isso vim em busca de informa-
ções”, explicou.

Entre as atividades especiais, o espa-
ço fotográfico chamou a atenção, principal-
mente da garotada. Sem muito esforço, era 
possível compor personagens com chapéu de 
bruxa, óculos, e outros apetrechos à disposi-
ção do público. A equipe de marketing do 
Senac registrava as caracterizações, que pode-
rão ser vistas  no mural de fotos do site. Basta 
acessar www.al.senac.br

Fachada da Feira

Público procura os serviços do Senac na feiraCaracterização
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SESC INAUGURA GALERIA DE ARTES EM ARAPIRACA
A mostra Imaginário Coletivo teve a 
participação de 11 artistas da cidade

Para tornar pública a diversidade 
artística de Arapiraca, o Sesc Alagoas realizou 
no dia 11 de setembro, às 19h, a abertura da 
exposição Imaginário Coletivo, que teve a 
participação de 11 artistas plásticos 
arapiraquenses ou radicados há muitos anos na 
cidade: Antônio Albério, Alan Carlos, Renan 
Padilha, Marcone Macedo, Dija, Sivonaldo 
Menezes, Marcelo Mascaro, Égide Amorim, 
Zenaide, Zeneide e Zenilda Petuba. Com 
curadoria de Vera Maurício, a mostra inaugurou 
a galeria de artes do Sesc Arapiraca, aberto em 
novembro de 2009. Durante a inauguração, o 
presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac 
Alagoas, Wilton Malta, destacou a importância 
que o espaço, criado e mantido por empresários 
do comércio, terá tanto para a valorização da 
arte produzida em Arapiraca quanto para 

Antônio Albério
Nasce em Arapiraca, em 1969. Nos 

anos 90 começou a trabalhar com sucatas 
metálicas, transformando-as em esculturas de 
pequenas e grandes dimensões. Seguindo esta 
trajetória, o artista encontrou na madeira a 
matéria-prima para a  realização de obras 
artísticas e decorativas. Também desenha e pin-
ta. Realizou exposição individual na Galeria 
Sesc Centro (Maceió) e coletiva  no Festa (Fes-
tival de Artes de Arapiraca).

Alan Carlos
Artista arapiraquense, iniciou nos 

anos 80 sua caminhada artística. Na década 
seguinte ganhou um prêmio no Salão de Artes 
Plásticas de Arapiraca. Nesse mesmo período 
foi morar na Alemanha, onde se aperfeiçoou 
na carreira e realizou várias exposições pela 
Europa – na França, Alemanha e Itália. De volta 
ao Brasil, passou a morar no Recife e voltou a 
pintar telas em grandes dimensões. Surgiu tam-
bém o interesse pela escultura: em ferro, resi-
na, massa plástica, entre outros materiais. 

Dija
Autodidata, a inspiração do artista 

começou pelo desenho. Retratando pessoas 
anônimas e famosas, revela-se um artista rea-
lista. Seu trabalho rendeu homenagem, do 
Governo do Estado, em 2002, durante celebra-
ção ao cantor e compositor Djavan.

Renan Padilha
Nascido em Viçosa, viveu sua infân-

cia e adolescência em Penedo, mas, desde 
1969, é em Arapiraca que o artista encontra o 
cenário ideal para sua produção artística. 
Expõs em vários estados do Brasil, entre eles 
São Paulo, onde passou a trabalhar com design 
de interiores. Em suas cerâmicas, potes, caba-
ças e bois, o artista geometriza seus traços, dei-
xando as cores vibrarem num trabalho artísti-
co e decorativo.

Marcone Macedo
Ainda criança, começou a pintar. Nos 

anos 90, firmou-se como artista com desenhos 
e pinturas em telas. A partir daí não parou mais 
de criar e produzir. Em 2009, participa de uma 
coletiva no Festa (Festival de Artes de 
Arapiraca). Em 2009 fez sua primeira individu-
al na Galeria Sesc Centro, em Maceió. A identi-
dade cultural nordestina é fonte de inspiração 
para o artista desenvolver seu processo criati-
vo.

Sivonaldo Menezes
Desde cedo, o artista percebeu sua 

vocação para as artes. Inicia com a pintura em 
tecido. Depois, começa a pintar em tela. É na 
arte sacra barroca, com seus arabescos, deta-
lhes rebuscados e principalmente na riqueza 
do ouro, que o artista encontra sua satisfação 
pessoal e artística.

Marcelo Mascaro
Nascido no Recife, adota Arapiraca 

como sua cidade e fonte de inspiração. Passa 
pelo surrealismo e figurativismo. Retrata a 
natureza com sua série de beija-flores e agora 
entra na fase do abstracionismo. 

trabalhos de artistas de 
outros estados.    

A proposta da 
exposição Imaginário 
Coletivo foi evidenciar a 
diversidade da produção 
artística contemporânea da 
cidade. “Arapiraca sempre 
foi um grande celeiro de 
artistas. Para essa primeira 
mostra, optamos por 
convidar tanto artistas mais experientes 
quanto alguns novos talentos, embora todos já 
tenham realizado exposições em Alagoas e em 
outros estados”, explica a curadora, Vera 
Maurício, professora, formada em Educação 
Artística pela Universidade Federal de 
Pernambuco e radicada em Arapiraca. A mostra 

Imaginário Coletivo ficou aberta ao público até o 
dia 08 de outubro. As próximas exposições a 
ocuparem a galeria Sesc Arapiraca foram 
selecionadas através de edital. 

OS ARTISTAS

Égide Amorim
Com uma carreira artística iniciada 

nos anos 70, a artista realizou várias exposi-
ções individuais e coletivas. Um grande marco 
na sua história artística foi a pintura de uma 
tela ao vivo, durante um show de Hermeto 
Pascoal, no Teatro Deodoro, no projeto "Feira 
dos Sons". Além da pintura, também se dedica 
ao teatro e é orientadora da oficina "Grafismo 
indígenas", em papel, na aldeia Mata da 
Cafurna, em Palmeira dos Índios. O local a ins-
pira  para uma série de trabalhos e obras com a 
temática indígena.

Zenaide, Zeneide e Zenilda Petuba
Consideradas exímias escultoras, as 

três irmãs arapiraquenses começaram a escul-
pir em pedra em 1993, por influência do mestre 
Zezito Guedes. Participaram de várias exposi-
ções pelo País e de feiras como a Artnor, em 
Maceió. Além de exposições, as irmãs têm suas 
esculturas no livro "Arte Popular Brasileira”, 
volume 2, entre 40 artistas de vários estados 
brasileiros . No Memorial da América Latina, 
em São Paulo, representaram Alagoas em mos-
tra comemorativa aos 20 anos do Memorial.

Com a Galeria Sesc, a sociedade 
arapiraquense passa a ter acesso à 
produção em artes visuais

A inauguração reuniu dezenas de pessoas, 
que foram conferir os trabalhos dos 11 
artistas expositores

A mostra Imaginário Coletivo teve a 
curadoria de Vera Maurício 
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Anúncio foi feito durante vista à 1ª Feira das Profissões
Em visita à 1ª Feira das Profissões 

no Shopping Pátio Maceió, a diretora regio-
nal do Senac Alagoas, Telma Ribeiro, afirmou 
que como escola profissionalizante a institui-
ção precisa fazer esse movimento de sair de 
seu espaço físico e mostrar à população as 
diversas oportunidades de qualificação e as 
formas de consegui-la. “A escola tem que 
estar pulsando e esse movimento busca exa-
tamente isso. Queremos mostrar as oportuni-
dades de profissionalização que oferecemos 
com  nossos cursos técnicos;  estamos 
fechando os projetos para 2011 e uma das 
novidades é a oferta de novos cursos técnicos 
de Eventos, Meio Ambiente, Redes e Turismo 
para o segundo semestre de 2011”, afirmou. 

Telma Ribeiro visitou a  1ª Feira das 
Profissões, realizada pelo Senac nos dias 16 a 
18 de outubro, na companhia das técnicas 
Daniela Seda, do Senac Nacional,  Adriana 
Turmina, do Senac Santa Catarina  e da dire-
tora técnica do Senac Alagoas, Cícera Paiva.  
Daniela Seda elogiou a iniciativa da direção 
do Senac Alagoas em levar a Feira ao 
Shopping. “É um momento bacana para mos-
trar à população a importância da qualifica-
ção oferecida pela instituição. E esse movi-
mento é feito com prestação de serviços”, 
observou.  

Já Adriana Turmina destacou que a 
ação do Senac foi uma excelente forma de 
chegar mais próximo da comunidade. “A esco-
la sai do seu espaço, inova e mostra qual é a 
sua proposta pedagógica. Nós temos o com-
promisso com a formação técnica, mas tam-
bém temos uma função humanista. Quando o 
Senac faz esse movimento está também 
tendo um compromisso de responsabilidade 
social”, ressaltou.  

A diretora técnica do Senac-AL, 
Cícera Paiva, afirmou que um dos objetivos 
da instituição é expor à população, as diver-

sas possibilidades de conhecimento que a 
escola oferece. “Estamos mostrando a impor-
tância da qualificação profissional para a con-
quista do emprego e, ao mesmo tempo, pres-
tando serviços de utilidade pública”, conclu-
iu.

O  p r e s i d e n t e  d o  S i s t e m a  
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD, Wilton Malta 
considerou a Feira um “verdadeiro sucesso. 
Isso porque as pessoas já se conscientizaram 
de que o mercado só absorve profissionais 
qualificados, que demonstrem segurança na 
área de atuação. E esse é o perfil dos nossos 
alunos, que encontram no Senac a formação 
exigida no mercado de trabalho. Nossa satis-
fação foi também de apresentar  ao público 
em geral a vasta oferta de  cursos disponibili-
zados pela entidade”, afirmou Wilton Malta.

À direita, diretora reg. do Senac-AL, 
Telma Ribeiro, com técnicas do Senac 
nacional e SC e diretora téc. Senac-AL

O presidente da Fecomércio-AL, Wilton 
Malta (camisa branca) visita a Feira em 
companhia do sup. do Sebrae-AL, Marcos 
Vieira
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O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/ 
IFEPD-AL teve participação marcante no 10º 
Encontro Alagoano de Supermercados: 
Distribuidores e Panificadores, que ocorreu 
dos dias 20 a 22 de outubro, no Centro de 
Convenções e Exposições Ruth Cardoso, em 
Jaraguá. No estande da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Feco-
mércio-AL) o empresariado do segmento 
encontrou cartilha informativa e uma série 
de serviços para a otimização de procedi-
mentos administrativos, como a emissão de 
certificação digital e consultas à serasa. 

Pela primeira vez, por solicitação 
do presidente Wilton Malta, o Sistema 
Fecomércio-AL marca presença com todas as 
entidades unidas em um só evento. ”Aprove-
itamos para mostrar ao empresariado os 
diversos serviços que oferecemos, a exemplo 
dos convênios com planos de saúde, capaci-
tações em gestão para as empresas ligadas 
aos sindicatos representados por meio da 
conceituada Fundação Getúlio Vargas e capa-
citação em gestão empresarial através de 
convênio com o Sebrae.  Mostramos ainda as 
diversas  pesquisas que desenvolvemos atra-
vés do Instituto  Fecomércio de Estudos, 
Pesquisa e Desenvolvimento (IFEPD), uma 
ótima ferramenta para impulsionar os negó-
cios”, explicou Diego Gaia, coordenador de 
projetos da Fecomércio-AL.

No estande do Senac, o empresari-
ado e a população em geral conheceu deta-
lhes do Programa In Company, que oferece 
soluções corporativas focadas nas necessi-
dades dos mais variados segmentos empre-
sariais e instituições. Os consultores de ven-
das explicaram aos visitantes que são dispo-
nibilizados cursos e treinamentos formata-
dos com base na realidade da empresa, trei-
nando e desenvolvendo as habilidades dos 
colaboradores de forma a aumentar a produ-
tividade e a motivação, possibilitando bons 
resultados e um melhor desempenho nas 

organizações, sejam elas públicas ou priva-
das. Os cursos podem ser realizados no 
Senac-AL ou dentro da empresa. Para isso, 
basta entrar em contato com a Gerência 
Comercial e solicitar a visita de um consultor 
de vendas.

Já no estande do Sesc, os visitantes 
encontraram ginástica laboral, informações 
sobre os serviços oferecidos pela instituição e 

conheceram detalhes do programa Mesa 
Brasil, uma ação que integra o Sesc, empre-
sas, entidades e voluntários com o objetivo 
de reduzir carências alimentares e o desper-
dício de alimentos. Obtiveram também ori-
entação nutricional e o serviço de cálculo de 
Índice de Massa  Corpórea . A cobertura com-
pleta do evento estará na edição de novem-
bro da Folha Fecomércio.

À direita, a diretora reg do Senac, Telma 
Ribeiro, o pres. da Fecomércio-AL, Wilton 
Malta, e a diretora téc do Senac, Cícera 
Paiva

Estande do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD

O superintendente do Sebrae-AL, Marcos Vieira(terno cinza),vistou do estande  do 
Sistemta Fecomércio
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No dia 18 de setembro, o Sesc 
Alagoas participou do Dia Mundial de 
Limpeza de Rios e Praias, um projeto coorde-
nado mundialmente, desde 1986, pela ONG 
americana The Ocean Conservancy, e com o 
apoio, no Brasil, da Coca-Cola. 

A ação aconteceu na Praia de 
Guaxuma, litoral Norte de Maceió. Durante 
toda a manhã, um grupo de voluntários, for-
mado por crianças e adolescentes da comuni-
dade, coletou o lixo que banhistas e morado-
res da região deixam para trás. No total, foram 
recolhidos 218 kg de itens como sacolas plás-
ticas, embalagens, latas, garrafas de vidro e 
até pneus. Além de Guaxuma, as praias da 
Avenida, Pajuçara, Ponta Verde e Jacarecica 
também receberam voluntários que dedica-
ram algumas horas de seu dia a um ato em 
prol do meio ambiente. 

As crianças e adolescentes de 
Guaxuma que atuaram no projeto são atendi-
dos pelo Programa Saúde da Família (PSF) do 
bairro. Nos meses que antecederam o Dia 
Mundial de Limpeza de Rios e Praias, os 
voluntários e moradores do bairro participa-
ram de oficinas de educação ambiental reali-
zadas pelo Sesc Alagoas. Em pauta, a impor-
tância da preservação do meio ambiente, atra-
vés de ações como a coleta seletiva de lixo, a 
reciclagem, a economia no uso de recursos 
naturais, a exemplo da água, e a responsabili-
dade de cada habitante do planeta. 

O projeto, realizado em 50 cidades 
brasileiras, é um dos maiores eventos voluntá-
rios do mundo. Em 2009, 16 mil voluntários 

recolheram 74 toneladas de lixo em todo o 
Brasil e, em todo o mundo, aproximadamente 
3 mil toneladas de resíduos foram recolhidas 
por 400 mil voluntários de 100 países.

Para coletar, classificar por itens, 
pesar e selecionar o lixo entre recicláveis e 
não-recicláveis, todos receberam sacos plás-
ticos, luvas plásticas descartáveis, camisa em 
tecido feito com PET reciclado, um formulário 
e lápis. Além disso, folhetos educativos foram 
distribuídos para chamar atenção da popula-
ção para a importância da limpeza de praias, 
rios, lagos e lagoas. “Com forte conteúdo edu-
cacional, o evento atinge diretamente o fre-
quentador da praia e de outros balneários, 
além dos moradores dessas regiões, mostran-
do a importância de mantê-los limpos e o 
valor da atitude individual neste sentido”, 
afirma José Mauro de Moraes, diretor de 
Meio Ambiente da Coca-Cola Brasil.

A participação do Sesc Alagoas na 
ação faz parte do programa de educação 
ambiental que a entidade desenvolve siste-
maticamente, através da realização de pales-
tras, oficinas, exposições, campanhas educa-
tivas e outras ações voltadas ao desenvolvi-
mento sustentável.

Crianças e adolescentes coletaram o lixo 
deixado por banhistas e moradores na Praia 
de Guaxuma
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