
FOLHA 
FECOMÉRCIO
Informativo do Sistema Fecomércio/SESC /SENAC e Sindicatos Afiliados

Maceió/AL  
oAno XI - N  86

Dezembro de 2010

  14 e 15Págs. 7Págs

Sistema Fecomércio/AL 
constrói o 1º planejamento 
estratégico integrado 

Educadores do Senac-AL 
concluem curso em parceria 
com o Senac Santa Catarina

Sesc Arapiraca comemora um ano de 
bons serviços aos comerciários

 10 e 11Págs.



FOLHA 
FECOMÉRCIO

2

E D I T O R I A L

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/ 
IFEPD implementou ações pontuais, nos último 
anos, que já apontavam para o início da 
mudança de cultura para alcançar a integra-
ção. No final do mês passado, vivenciamos um 
marco que foi a construção integrada do plane-
jamento estratégico sistêmico.

A integração entre as entidades para 
trabalhos conjuntos, a busca da excelência na 
gestão, o estímulo ao comprometimento dos 
colaboradores são alguns dos pontos comuns 
no planejamento de todo o Sistema, das áreas 
estratégicas, para o crescimento que deseja-
mos obter em prol do nosso público.

A experiência da elaboração do pla-
nejamento integrado sistêmico foi bastante 
positiva e seguiu os moldes do Plano 
Estratégico do Sistema CNC até 2020, que prio-
riza a visão sistêmica. Entendemos que o plano 
estratégico é uma ferramenta fundamental de 
gestão, por isso, nossas entidades já o adota-
vam. No entanto, tratava-se da elaboração de 
planos individuais.

Sem sombra de dúvidas, 2010 foi um 
ano que marcou a trajetória do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD, com considerá-
veis avanços. Apostamos no crescimento do 
nosso Sistema em 2011, e nos próximos anos, 
com a execução do planejamento estratégico 
integrado.

Aos colaboradores, empresários, par-
ceiros, à sociedade em geral e a todos, que con-
tribuíram para escrever esse capítulo do 
Sistema, nossos agradecimentos e desejos de 
um Feliz Natal e um Ano Novo de muita paz e 
sucesso.        

Presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/
SENAC/ IFEPD Alagoas

Wilton Malta

CUSTO BRASIL
O chamado “Custo Brasil” é uma 

expressão síntese dos fatores que 
influenciam negativamente a competitivi-
dade do País, interna e externamente, em 
comparação com economias de outros 
países.

Como elemento essencial do 
“Custo Brasil”, destaca-se a carga tributária 
muito elevada no Brasil – superior a 36% do 
PIB – sobretudo quando comparada com a 
de outros países. De nível similar à de 
Portugal e Espanha a nossa carga tributária é 
mais alta que a dos Estados Unidos e bem 
superior à da China, Coréia, Argentina, 
México e outros países nos quais, na relação 
Impostos/PIB, a carga não ultrapassa 25%.

Contudo, como as comparações 
internacionais são imperfeitas, porque as 
políticas fiscais e os sistemas de impostos 
são próprios de cada país, mais do que a 
carga tributária, aparentemente excessiva no 
caso brasileiro, cabe avaliar a capacidade 
concorrencial do País sob uma mensuração 
bem objetiva: o custo administrativo de 
pagar impostos.

Levantamento feito pelo Banco 
Mundial compara esse custo em número de 
horas, para uma empresa de porte médio. 
Mesmo que o critério de “empresa média”, 
de um país a outro, possa ser questionado, a 

diferença é gritante em desfavor do Brasil. O 
sistema de impostos absorveria 194 horas 
nos países da OECD, 517 no México, 453 na 
Argentina e 208 horas na Colômbia, 
enquanto que, no Brasil, o intrincado sistema 
de impostos e contribuições, nos três níveis 
de governo, absorveria 2.600 horas de 
trabalho, nesse mesmo tipo de empresa. A 
conclusão só pode ser uma: um sistema 
tributário menos complexo aumentaria a 
capacidade de competir do nosso País. Eis aí 
forte motivo para, afora a carga tributária, 
cogitar-se seriamente da simplificação e 
desburocratização do nosso Sistema 
Tributário. 

Vista a questão dos custos sob 
outro ângulo, a Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro, em recente estudo, destaca 

que a abertura de uma nova empresa requer, 
no Brasil, de seis a oito fases e o pagamento 
de doze a dezesseis taxas, num total  R$ 
2.038,00, no Brasil,  que, se comparados 
com os R$ 672,00 da média dos três países 
que formam com o Brasil o quarteto dos 
BRICs, significa uma diferença a maior  de 
300%.

Outra visão do tema reside na 
baixa propensão a inovar das empresas 
nacionais. No triênio 2005/2007, o País teve 
288 patentes registradas no Departamento 
de Patentes dos Estados Unidos, enquanto a 
Índia teve 1.410 e a China 2.775. Nossas 
empresas investem menos de 1% do seu 
faturamento em pesquisa e desenvolvi-
mento. Em conseqüência, no ranking 
mundial o País está classificado em 29º 
lugar, em descompasso com sua dimensão 
econômica. Mesmo sem inovações de 
grande efeito, mas s implesmente 
incrementais, as exportações passam a ter 

um conteúdo maior de valor adicionado e, 
portanto, maiores chances de vender ao 
exterior, com ganhos de escala. Esses 
ganhos aumentam a produtividade e 
lucratividade das empresas e, através do 
rateio dos custos fixos, repercutem 
favoravelmente sobre os preços internos.

Do lado das condições físicas da 
oferta, sem sombra de dúvida, os gargalos 
da infra-estrutura explicam em larga 
medida o “Custo Brasil”. Mas, por detrás 
desse conceito, existem algumas outras 
causas aqui não abordadas, que têm a ver 
com a baixa eficácia de algumas de nossas 
instituições e, portanto, merecem igual 
atenção.

O autor é presidente da 
Confederação Nacional  

do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC)

Antonio 
Oliveira Santos

No triênio 2005/2007, o País teve 288 
patentes registradas no Departamento 

de Patentes dos Estados Unidos, 
enquanto a Índia teve 1.410 e a China 2.775

Publicado no Jornal Brasil 
Econômico de 29/09/2010
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CONCLUINTES DO CURSO DO SENAC-AL ORGANIZAM
EVENTO SOBRE COPA 2014 E ENFATIZAM A PRÁTICA COMO
O DIFERENCIAL DAS AULAS NA INSTITUIÇÃO

Assunção, 63 anos, advogada aposentada, foi 
outra concluinte entusiasmada. “O curso foi de 
alto nível, a didática em sala de aula foi muito 
boa e o que estamos mostrando neste evento  é 
a concretização de tudo o que aprendemos”, dis-
se, enfatizando que pretende atuar como profis-
sional de organização de eventos sociais como 
casamento e bodas.

Nas palestras organizadas pelos con-
cluintes, Rodrigo Porto, diretor da ABETA (Associ-
ação Brasileira das Empresas de Eco-Turismo e 
Turismo de Aventura) falou sobre  Tendências, 
Oportunidades e Qualificação Profissional do 
Eco-Turismo de Aventura para bem receber a 
Copa de 2014; Já a secretária adjunta de Turismo 
de Maceió, Cláudia Paiva, mostrou as potenciali-
dades de Alagoas na palestra Redescobrindo 
Alagoas durante a Copa 2014.

As concluintes do curso

Sec. adj. de Turismo de Maceió foi 
uma das palestrantes

Aluízio André da Silva, único homem 
entre os concluintes

O público lotou o auditório decorado com 
símbolos da copa do mundo

“O curso foi de 
alto nível, a didática 
em sala de aula foi 
muito boa e o que 

estamos mostrando 
neste evento  é a 

concretização de tudo 
o que aprendemos”

Um dos diferenciais oferecidos pelos 
cursos do Senac Alagoas é aliar a teoria à práti-
ca, seja em estágios supervisionados seja em ati-
vidades que levem para o cotidiano o que foi 
ensinado em sala de aula. O resultado pode ser 
visto na conclusão de muitos dos cursos da insti-
tuição. Os concluintes da mais recente turma de 
Organizador de Eventos, por exemplo, mostra-
ram no auditório do Senac Poço, que já estão 
prontos para encarar os desafios do mercado de 
trabalho. Planejaram o evento  “Alagoas  está na 
Copa 2014" , estruturando toda a logística, dos 
patrocinadores, à decoração e aos palestrantes.

O resultado pode ser comprovado nos 
números: 39 patrocinadores apoiaram o evento 
que lotou o auditório e teve também sorteio de 
brindes, entre eles,  um micro-ondas. “Eles colo-
caram em prática o que viram em sala de aula e 
este evento é para mim uma realização; é saber 
que eles apreenderam bem o que foi ensinado e 
estão preparados para atuar como profissionais 
qualificados”, afirmou a instrutora Tereza 
Dantas, elogiando a escolha da temática. “O 
tema foi bem apropriado, pois visa potencializar 
e fomentar a importância  que o estado tem,  
bem como seus atrativos  naturais  e culturais 
disponíveis aos turistas nacionais e internacio-
nais durante a realização deste grande evento. 
Chama a atenção  também para a necessidade 
de se buscar profissionais qualificados”, obser-
vou.

Um dos concluintes  – Aluízio André 
da Silva – 23 anos e o único homem da turma, 
afirmou que o curso foi além de suas expectati-
vas. “Aprendi muito. Descobri que eu tenho mais 
capacidade  do que imaginava e que trabalhar 
com evento é mesmo a minha vocação". Dalva 
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MALTA: PIRATARIA É UMA PRÁTICA ILEGAL E FRAUDULENTA
O Dia Nacional de Combate à 

Pirataria foi comemorado no dia 3 de dezem-
bro. Sobre o assunto, o presidente do Sistema 
Fecomércio/AL, Wilton Malta, afirma que o prin-
cipal e direto efeito sobre o comércio varejista 
da prática de pirataria é a concorrência desleal, 
pois os produtos comercializados por meio 
desse sistema, além de terem procedência des-
conhecida e qualidade duvidosa, não recolhem 
impostos. 

Malta ressalta que as diversas ativi-
dades comerciais piratas não têm compromis-
so nenhum em garantir os direitos dos consu-
midores nos casos das mercadorias apresenta-
rem problemas ou defeitos.

O presidente da Fecomércio não tem 
dúvida de que o comércio formal leva uma des-
vantagem enorme com o crescimento da pira-
taria, classificada por ele como uma prática 
totalmente ilegal e fraudulenta. “Só os empre-
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sários do comércio sabem as dificuldades que 
enfrentam para cumprir as obrigações de con-
tribuinte, pagando impostos em dia e gerando 
empregos formais. A pirataria, como não tem 
carga tributária, não cumpre obrigações traba-
lhistas e não garante qualidade do produto ven-
dido”, afirma.

Ele também afirma que este comér-
cio representa a mais explícita concorrência 
desleal, ilegal e criminosa de que se tem notí-
cia. “A polícia e a Justiça devem investir, cada 
vez mais, no combate a esse crime que só 
causa prejuízos ao comércio, à indústria e à 
sociedade”, ressalta. 

Malta elogiou a iniciativa do 
Ministério da Justiça e da Agência Nacional do 
Cinema (Ancine) que lançou, no dia 2 de 
dezembro, quatro filmes educativos para a cam-
panha nacional de combate à pirataria de audi-
ovisuais. Os filmes serão exibidos em todos os 

cinemas do país antes do início das sessões. 
Neles, artistas falam ao público da importância 
da participação da sociedade no combate à 
pirataria. 

Preocupada com o crescimento alar-
mante desse comércio ilegal de produtos, a 
Fecomércio/AL fez uma campanha de mídia 
direcionada para o Dia das Crianças, em outu-
bro deste ano, com o tema “Brinquedo pirata 
não é brincadeira”.

A campanha alertou a população 
para o fato de que os brinquedos não legaliza-
dos podem representar um perigo para o 
público infantil. A proposta foi ainda orientar 
os pais ou responsáveis pela criança a verificar 
a procedência dos brinquedos e certificar-se de 
que eles são adequados à faixa etária da garo-
tada. Além disso, a ação mostrou que a pirata-
ria prejudica a economia, pois não gera empre-
go formal e nem paga impostos.  
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CICLO DE PALESTRAS E VIVÊNCIAS PARA 
A TERCEIRA IDADE REÚNE CERCA DE 1.500 PESSOAS

encerramento, no Sesc Guaxuma.
A cada nova edição, o Ciclo de 

Palestras da Terceira Idade reafirma o compro-
misso do Sesc com a qualidade de vida. Com o 
tema “Feminização, afetividade, sexualidade e 
envelhecimento”, o evento foi aberto no dia 09 
de novembro, com o minicurso Capacitação em 

Trabalho Social com Idosos, no auditório do 
Sesc Poço, com palestras da especialista em 
Ps i co log ia  Méd ica  e  em Saúde  e  
Envelhecimento, Dulcinéa da Mata, e com a 
mestra em Sexologia e especialista em 
Envelhecimento e Saúde do Idoso, Ana 
Cristina Nunes. 

Centenas de idosos participaram das palestras de mais uma edição do evento

Realizada pelo Sesc, ação aconteceu de 09 a 12 de novembro

Realizado pelo Sesc Alagoas há 26 
anos, o Trabalho Social com Idoso (TSI) foi pio-
neiro no estado e é considerado referência 
por incentivar os idosos a terem uma vida soci-
almente produtiva, estimulando a autonomia 
por meio de atividades físicas, culturais e 
ações educativas.

 Com a finalidade de trazer a discus-
são acerca da qualidade de vida da terceira 
idade para profissionais da área e a socieda-
de, o Sesc Alagoas realizou de 09 a 12 de 
novembro o Ciclo de Palestras e Vivências 
para a 3ª idade. A 14ª edição do Ciclo trouxe 
para o público diversas palestras, mesas 
redondas e 14 oficinas, além de uma mostra 
de talentos com apresentações dos grupos de 
convivência do Sesc, exposição e venda de tra-
balhos manuais realizados pelos idosos, e 
apresentação da peça Maria e suas Tantas. 
Foram inscritos 1.500 idosos da capital e do 
interior, provenientes de grupos de convivên-
cia, associações de aposentados, ILP's e CRAS. 
O minicurso de capacitação contemplou 250 
profissionais e estudantes inscritos da capital 
e do interior. Na abertura oficial do evento, no 
dia 10/11, participaram aproximadamente 
650 idosos. Nos dias 11 e 12, participaram res-
pectivamente 700 e 1.000 idosos, distribuídos 
em todas as atividades da programação. O 
cantor Altemar Dutra Júnior fez o show de 

O show do cantor Altemar Dutra 
Júnior encerrou a 14ª edição do ciclo

A hidroginástica foi uma das atividades 
com maior participação de idosos

Muitos idosos se apresentaram na 
Mostra de Talentos do Ciclo de Palestras 
e Vivências para a Terceira Idade 

As oficinas artísticas desenvolveram 
habilidades manuais e criatividade entre 
os idosos
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IV SEMANA DO ALIMENTO SEGURO DO SENAC-AL
REUNIU ESPECIALISTAS DE VÁRIAS REGIÕES DO
PAÍS PARA DISCUTIREM OS AVANÇOS DO SEGMENTO
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Profissionais, estudantes e empresá-
rios que atuam com alimentação em  Alagoas 
tiveram uma ótima oportunidade de debate e 
aperfeiçoamento de conhecimentos a partir 
das palestras da IV Semana do Alimento 
Seguro, uma realização do Senac-AL - por meio 
do Programa Alimentos Seguros - que trouxe 
ao estado especialistas de vários estados do 
Brasil. Profissionais de Alagoas também con-
tribuíram para o enriquecimento do evento.

Na noite de abertura (25.11), o dou-
tor em engenharia agrícola e professor adjun-
to da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Celso Duarte Carvalho Filho, proferiu palestra 
sobre Monitorização  Segura de Alimentos: 
garantia de qualidade. Ele  explicou que em 
um estado com vocação turística como 
Alagoas, o fluxo de visitantes cresce a cada 
ano, razão pela qual se faz necessária a 
implantação de Boas Práticas e do Sistema de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle(APPCC) nas empresas de alimenta-
ção, bem como o cumprimento das legislações 
pertinentes.

“Tentamos mostrar às empresas e 
aos prestadores de serviços de alimentação 
que eles têm responsabilidade com o que pro-
duzem, pois produzir alimento não é produzir 
carros. Muitas vezes, as normas não são segui-
das por desconhecimento de quem atua no 
setor”, explicou, enaltecendo o trabalho de ins-
tituições como o Senac, que fomentam discus-
sões, atestam e implantam as boas práticas e 
dos consultores do PAS que “buscam a consci-
entização de produtores e empresários para  
que possam entender a produção de alimentos 
seguros”.

No segundo dia dos debates (26.11),  
o consultor nacional do Programa Alimentos  
Seguros, Fabrinni Monteiro dos Santos, falou 
sobre a política  de segurança de alimentos  no 
Brasil e as Perspectivas para Unidades 
Produtoras de Refeições. “Trabalhar com qua-
lidade é fundamental e isso exige profissiona-
lismo”, afirmou Fabrinni. Segundo ele, o con-
sumidor está cada vez mais exigente. “Todo 
mundo quer qualidade, quer segurança, mas a 
realidade é que pouca gente busca isso no mer-
cado de alimentos”, destacou, ressaltando 
que  entre as exigências que o mercado deve 
atender estão as especificações do comprador. 
Ele busca bons produtos, com embalagens ade-
quadas, aparências compatíveis com as for-
mas de comercialização e cumprimento à 
legislação vigente.

Nesse mesmo dia, uma mesa redon-
da discutiu a Política Nacional de Segurança 
de Alimentos e seus Reflexos em Alagoas;  o 
Panorama de Maceió pós RDC 216/2004 com 
participação de Adriana Guimarães de 
Magalhães Pacheco (VISA Maceió);  Relato de 

experiência no setor de microempresa;  Relato 
de experiências - Turismo (Maceió Atlantic 
Suítes), tendo como mediadora  Laudilse de 
Morais Souza (Fanut/Ufal); encerrando com 
palestra de Ana Cristina Normande sobre 
Higiene na Produção de Alimentos: da Teoria à 
Prática.

No sábado (27.11), a nutricionista 
Anamaria Barbosa do Nascimento (UFRN) abor-
dou os diferentes aspectos da Nutrição e 
Gastronomia no Setor de Turismo e  
Hospitalidade – A Segurança e a Insegurança do 
Alimento. E apresentou dados que comprovam 
a importância do setor de alimentação para o 
segmento do turismo. “O mercado de alimentos 
ocupa quase 60% da mão de obra dos que tra-
balham no turismo”, afirmou, ressaltando que 
um dos aspectos mais importantes  no serviço 
de alimentação é a capacitação de pessoal, para 

Fabrinni Monteiro-Consultor Nacional 
do PAS

O agrônomo  Celso Duarte 
Carvalho Filho, da UFBA

Adriana Pacheco - Vigilância 
Sanitária de Maceió

Anamaria Barbosa-nutricionista e 
professora da UFRN

que a produção em alimentos seja feita com res-
ponsabilidade e qualidade.   Também no sába-
do, a  nutricionista Manuela  Mika (UFAL) pro-
feriu  palestra sobre Análise de Cardápios pelo 
Método AQPC;  Alana Sampaio (Sesi-Cozinha 
Brasil) e  Kalline Batista  de Araújo (Sesc-Mesa 
Brasil) discorreram sobre  Aproveitamento 
Integral dos Alimentos e o Controle Higiênico-
Sanitário: Importância  para os programas  de 
Coleta de Alimentos. Mariellena de Andrade 
(Cesmac) falou sobre Critérios Aplicados ao 
Preparo de Alimentos Específicos para Celíacos, 
e Giani Aquilino abordou a Gastronomia 
Hospitalar.

 No encerramento do evento, a orga-
nizadora e coordenadora do PAS Alimentos do 
Senac, Fátima Amorim, agradeceu a todos os 
participantes e  parceiros e afirmou que o 
sucesso da IV Semana do Alimento Seguro é um 
estímulo para a realização de atividades simila-
res que contribuam para o conhecimento, deba-
te e crescimento dos que atuam no segmento.  

 



FOLHA 
FECOMÉRCIOFECOMÉRCIO

A mudança no Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac/IFEPD está cada vez mais níti-
da. Uma das provas desse avanço foi o pri-
meiro planejamento estratégico sistêmico, 
elaborado por representantes das entidades, 
sob a coordenação de integrantes da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), no dia 29 de 
novembro, no Sesc Guaxuma.

Inicialmente, os participantes rela-
cionaram os eventos históricos que marca-
ram a evolução do Sistema Fecomércio/AL 
antes e depois de 2000. Outra etapa dos tra-
balhos foi buscar o futuro, com foco no pre-
sente, para apontar as tendências que 
impactaram o Sistema nos aspectos políti-
cos, econômicos, sociais e tecnológicos. 

O planejamento estratégico sistê-
mico resultou na construção da teia de desa-
fios do Sistema Fecomércio/AL, até 2020, 
compreendendo os seguintes pontos: 
Gestão Interna, Desenvolvimento de Líderes 
e Executivos, Tecnologia, Econômico-
financeiro, Representatividade, Pro-
dutos/Serviços, Educação Profissional e 
Qualidade de Vida. 

Para coordenar a construção do pla-
nejamento estiveram presentes Rodrigo 
Wepster e Daniel Mansur Lopez, ambos do 

SISTEMA FECOMÉRCIO/AL CONSTRÓI O PRIMEIRO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO

FECOMÉRCIO FAZ ALERTA PARA COBRANÇAS 
INDEVIDAS POR ENTIDADES FANTASMAS

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Alagoas (Fe-
comércio/AL) alerta micro e pequenos 
empresários quanto ao recebimento de bole-
tos de entidades irregulares ou inexistentes 
neste período de pagamento de contribuição 
sindical.

Tem sido corriqueiro nesta época 
do ano, sindicatos ilegais e associações “fan-
tasmas” aplicarem golpes na tentativa de 
confundir os empresários por meio de 
cobranças de supostas contribuições obriga-
tórias. Portanto, a Fecomércio/AL recomenda 
atenção redobrada para evitar prejuízos com 
o pagamento de taxas  indevidas. 

A contribuição sindical patronal do 

Sistema Fecomércio Alagoas 
desenvolve teia de desafios até 2020
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Departamento de Planejamento da CNC, e a 
gerente de Projetos da CNC, Renata 
Balthazar. Representantes de sindicatos asso-
ciados à Fecomércio também participaram 
da construção do planejamento. O evento 
contou ainda com a participação da diretora-

executiva do 

, Eliete Morais. 

Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Alagoas 
(SHRBS/AL)

comércio é obrigatória e paga apenas uma 
vez ao ano, com prazo que se estende até o 
dia 31 de janeiro. A taxa corresponde a 
menos de um dia do lucro operacional da 
empresa e está fundamentada na 
Constituição Federal (Artigo 8º, inciso IV) e 
nos Artigos 578 e 589 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

Sua importância está em custear as 
ações da Federação frente a órgãos públicos, 
conselhos e comissões, em prol de convênios, 
parcerias, serviços, negociações coletivas e 
demais conquistas em favor da categoria. Ela 
é a principal fonte de custeio das entidades 
sindicais e tem suas porcentagens divididas 
entre o Ministério do Trabalho (20%), 

Confederação (5%), Federação (15%) e 
Sindicato (60%).

Toda entidade representativa tem 
Código Sindical e registro junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
Sua regularidade pode ser verificada no site 
do órgão [www.mte.gov.br] ou ainda medi-
ante solicitação junto à Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do Estado. 
Para mais informações sobre a contribui-
ção, acesse o link da Contribuição Sindical 
no site da Fecomércio/AL [www.fecomer-
cio-al.com.br], ou entre em contato através 
dos telefones 3336-4463 e 3336-3654 ou 
do e-mail sindical@fecomercio-al.com.br.
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Realizado pela 
primeira vez, 
Seminário de 

Segurança Alimentar e 
Nutricional  foi um dos 
principais destaques 

da programação

O Dia Mundial da Alimentação é cele-
brado no dia 16 de outubro para comemorar a 
criação, em 1945, da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 
Todos os anos, mais de 150 países celebram a 
data. Em Alagoas, o dia foi comemorada pelo 
Sesc, através do Mesa Brasil,  com diversas 
ações que envolveram profissionais e estudan-
tes de Nutrição e Serviço Social, as instituições 
sociais beneficiadas pelo programa e organi-
zações que atuam na área de Segurança 
Alimentar e Nutricional.   O objetivo do Dia 
Mundial da Alimentação é alertar todas as pes-
soas da sociedade para a fome, problema 
enfrentado por milhões de pessoas em todo 
mundo. 

Entre as atividades, o destaque foi o 
Seminário de Segurança Alimentar e 
Nutricional, que aconteceu no dia 20 de outu-
bro, no auditório do Sesc Poço, com programa-
ção voltada para nutricionistas, assistentes 
sociais, gestores de instituições sociais e estu-
dantes universitários. Participaram do evento 
350 pessoas.  Em função do grande número de 
interessados, o seminário teve transmissão 
simultânea para o auditório do Senac.   

Desde 2003, o programa de segu-
rança alimentar Mesa Brasil Sesc complemen-
ta, diariamente, mais de 20 mil refeições em 
Alagoas. O trabalho realizado pelo Sesc conta 
com a colaboração de cerca de 500 empresári-
os e feirantes, que doam alimentos próprios 
para o consumo, mas que seriam descartados 
para comercialização.

Hoje, o Mesa Brasil Sesc possui, na 
capital alagoana, 200 doadores, entre super-
mercados, distribuidoras, feirantes e panifica-
ções, que beneficiam 100 instituições sociais 
da Grande Maceió, o que inclui também as 
cidades de Marechal Deodoro e Rio Largo. Em 
Arapiraca e Palmeira dos Índios são 320 doa-
dores e 37 instituições atendidas. Em Alagoas, 
137 instituições sociais são beneficiadas pelo 
Mesa. 

Mesa reúne manipuladores de 
alimentos de instituições sociais

Realizado em Maceió  e  
Arapiraca, o 1º Encontro de Manipuladores 
de Alimentos teve como objetivo reafirmar 
a política, empreendida pelo Mesa Brasil, 
de valorização do profissional que atua na 

preparação do alimento em instituições 
sociais. Durante o encontro, os manipula-
dores participaram de atividades recreati-
vas e trocaram informações sobre o dia-a-
dia nas instituições onde trabalham.
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A programação do Dia Mundial da 
Alimentação foi aberta em setembro, com a 
realização da Copa Sesc Solidária. Em 
Arapiraca e Palmeira dos Índios, a ação teve a 
participação de alunos de escolas particulares, 
que competiram na modalidade futsal. Em 
Maceió, o campeonato teve modalidades 
esportivas diversas, como basquete, vôlei, 
futsal, handebol e karatê. Para participar da 
competição, cada aluno doou 1litro de leite 
longa vida. Foram arrecadados cerca de 1.000 
litros de leite.

Copa Sesc Solidária

Mesa Brasil participa do Programa da 
Reconstrução, com ações em 12 cidades

Após a realização da campanha 
Fecomércio/Sesc/Senac Solidário, que arre-
cadou dezenas de toneladas de doações 
para os desabrigados das chuvas caídas 
sobre Alagoas em junho de 2010, o Sesc 
deu continuidade à ação social em prol dos 
moradores das cidades atingidas ao parti-
cipar do Programa da Reconstrução. 
Idealizado pelo Governo do Estado, através 
das secretarias estaduais de Assistência e 
de Cultura, o projeto teve início em outu-
bro e contou com a participação de outras 
instituições e ongs, como o Sua Majestade 
o Circo. 

O objetivo da ação foi promover 
o bem-estar social de crianças, adolescen-
tes e adultos das principais cidades afeta-
das – Branquinha, Cajueiro, Capela, 
Jacuípe, Joaquim Gomes, Jundiá, Murici, 

Realizado todos os anos, o 
Lazer Solidário também integra a pro-
gramação do Dia Mundial  da 
Alimentação e é uma ação criada pelo 
Mesa Brasil Sesc para reunir todas as cri-
anças atendidas pelas instituições socia-
is beneficiadas pelo programa, proporci-
onando um dia de recreação. 

Em Maceió, o Lazer Solidário 
foi realizado no dia 24 de outubro, com a 
participação de 700 crianças. No dia 27 
de outubro, em Arapiraca, a ação reuniu 
mais de 300 jovens. Como nas edições 

Mais de 1.000 
crianças participam  
do Lazer Solidário

O Seminário Segurança Alimentar e Nutricional 
em Alagoas reuniu profissionais e estudantes 
no auditório do Sesc Poço, em Maceió

Lazer Solidário em Arapiraca
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Quebrangulo, Santana do Mundaú, São 
José da Laje, Rio Largo e Viçosa. O Sesc 
Alagoas levou aos municípios atividades 
recreativas e culturais como jogos, brinca-
deiras, contação de histórias, oficinas, 
biblioteca ambulante e apresentações de 
teatro e música. Toda as atividades tive-
ram acesso gratuito.

anteriores, apresentações artísticas rea-
lizadas pelas instituições animaram a 
festa, como dança, coral e espetáculos 
teatrais. No palco, estavam algumas 
das crianças que, diariamente, são 
beneficiadas pelas doações repassadas 
pelo Mesa Brasil.
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O que antes era um sonho, há um ano 
virou realidade: no dia 27 de novembro de 2009, 
Arapiraca, a segunda maior cidade de Alagoas, 
ganhou uma unidade do Sesc. Hoje, o Sesc 
Arapiraca atende, a cada mês, cerca de 6 mil 
comerciários, em atividades de lazer, cultura, saú-
de, educação e assistência.  

O aniversário da primeira unidade com-
pleta do Sesc Alagoas fora da capital foi marcado 
por um circuito de triatlon e pelo show do cantor 
carioca Elymar Santos, que contou com a presen-
ça de empresários do comércio e comerciários. 
“Arapiraca cresceu, é a maior cidade do interior e 
está entre os municípios brasileiros que mais se 
desenvolvem. A inauguração de uma unidade do 
Sesc na cidade beneficia muitas famílias e é algo 
pelo qual trabalhamos muito. Esse projeto tor-
nou-se realidade graças aos recursos dos empre-
sários do comércio, que contribuem para propor-
cionar bem-estar social aos comerciários”, decla-
ra o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/ 
Senac/IFEPD Alagoas, Wilton Malta, que também 
preside o Sindilojas Arapiraca, entidade parceira 
do Sesc na realização de ações na cidade.    

“Nesse primeiro 
ano de atividades, o Sesc 
tem sido um parceiro 
importante nas ações ado-
tadas pela prefeitura para 
garantir a geração de 
novas oportunidades de 
emprego e renda, com a 
melhoria da qualidade de 
vida dos arapiraquenses”

Luciano Barbosa
Prefeito de Arapiraca

"É gratificante 
para o Agreste, e, de forma 
especial, para a classe 
empresarial e os cidadãos e 
cidadãs arapiraquenses, 
poderem contar com o apoio 
efetivo do Sesc, na realização 
de um trabalho que busca o 
bem-estar social nesta 
importante  região  de  
Alagoas”

Célia Rocha
Deputada federal

A primeira unidade 
completa no interior 
de Alagoas realiza, 
a cada mês, cerca 
de 6 mil atendimentos 
a comerciários 

A unidade 
A Prefeitura Municipal de 

Arapiraca, através do prefeito Luciano 
Barbosa, doou a área onde a unidade 
do Sesc foi construída. O terreno – com 
20 mil metros quadrados – tem locali-
zação privilegiada: fica no bairro Santa 
Edwiges, na área do Centro 
Administrativo do município e próximo 
ao shopping Pátio Arapiraca. 

Com aproximadamente 
4.500 metros quadrados, o Sesc 
Arapiraca tem um teatro com capaci-
dade para 140 pessoas; biblioteca; gale-
ria de artes; um Centro Educacional 
Sesc Ler com quatro salas de aula, uma 
sala polivalente e um refeitório; uma 
clínica odontológica com três módulos 
integrados; uma unidade Mesa Brasil, 
equipada com câmera frigorífica; cen-
tro de lazer com ginásio poliesportivo 
coberto, com capacidade para até 2 mil 
pessoas e adaptável para a realização 
de shows, duas quadras de futebol soci-
ety, parque aquático com duas piscinas 
– sendo uma semi-olímpica e outra 
infantil –, uma academia de ginástica e 
área para recreação, com quiosques, 
além de central de atendimento e um 
balcão de atendimento do turismo soci-
al. 

Show do cantor 
Elymar Santos

O presidente do Sistema Fecomércio 
AL, Wilton Malta, destacou a 
importância do Sesc para Arapiraca

Área de lazer do Sesc Arapiraca: diversão 
para os comerciários da cidade 
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Ricardo Nezinho
Deputado estadual/AL

“Arapiraca vive hoje um 
momento muito importante e o Sesc 
é um dos maiores parceiros dessa 
fase de desenvolvimento da cidade, 
pois é a entidade que dá suporte aos 
comerciários, garantindo melhoria 
da qualidade de vida, através da saú-
de, da educação, da cultura, do lazer 
e da assistência. Ao ter melhor qua-
lidade de vida, os comerciários pas-
sam a atender melhor os consumi-
dores. O Sesc é uma ferramenta 
importante para o crescimento de 
Arapiraca”.

“A presença do 
Sesc em Arapiraca tem 
sido essencial para a qua-
lidade de vida dos nossos 
colaboradores e a família 
Unicompra parabeniza o 
Sesc pelos serviços presta-
dos”

Edivaldo Barbosa do Nascimento
Diretor executivo da rede de 
supermercados Unicompra

“Arapiraca cresceu, é a 
maior cidade do interior e está entre 
os municípios brasileiros que mais 
se desenvolvem. A inauguração de 
uma unidade do Sesc na cidade 
beneficia muitas famílias e é algo 
pelo qual trabalhamos muito. Esse 
projeto tornou-se realidade graças 
aos recursos dos empresários do 
comércio, que contribuem para pro-
porcionar bem-estar social aos 
comerciários”Wilton Malta

Empresário e presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD Alagoas

“É de fundamental importância a 
atuação do Sesc em Arapiraca, especialmen-
te pelo fato de a unidade ser hoje a principal 
opção de lazer do comerciário, área em que 
a cidade sempre foi muito carente”.

Zezinho Vieira
Empresário – Distribuidora Mervil  

“O Sesc Arapiraca é a concretização 
de um sonho antigo. Neste primeiro ano de sua 
existência está cumprindo plenamente sua fun-
ção social, oferecendo serviços de excelente qua-
lidade nas áreas de cultura, esporte, educação, 
saúde e lazer. Tudo isso representa uma grande 
contribuição para melhorar a qualidade de vida 
dos comerciários que são a razão maior da exis-
tência deste serviço. Parabéns a todos os que 
fazem o Sistema Fecomércio, aos comerciários e 
a toda sociedade”.

Francisco Augusto Azevedo
Assessor especial do Governo do Estado e 

vice-presidente do Sindilojas Arapiraca

“A inauguração do Sesc em Arapiraca garantiu que os 
comerciários tivessem acesso a serviços essenciais, como atendimen-
to odontológico e lazer. Só tenho elogios a fazer, assim como diversos 
empresários com os quais compartilho a alegria de ter o Sesc na 
nossa cidade”.

José Hipólito Correia Costa
Empresário – Distribuidora Asa Branca 
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O Projeto Solidário Fazendo Direito, 
criado por alunos do curso de Direito da 
Faculdade Maurício de Nassau, realizou uma 
Caminhada pela Paz, na orla marítima de 
Maceió, no dia 28 de novembro. Sensibilizados 
com os assassinatos de 32 moradores de rua 
ocorridos neste ano, que repercutiram 
nacionalmente, os universitários se 
manifestaram. A ação contou com o apoio do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD.

A organização da caminhada estima 
que cerca de 300 pessoas compareceram ao 
evento. Em um trio elétrico, moradores de rua 
puderam relatar as ameaças de quem vive 
nessa condição. Os participantes pediram paz e 
cobraram a elucidação dos crimes. Além dos 
estudantes, marcaram presença os  
representantes do Sistema Fecomércio, Ordem 
dos Advogados do Brasil, em Alagoas (OAB/AL), 
movimentos religiosos e sociedade civil em 
geral.

Ao chegar em frente ao prédio onde 
reside o governador de Alagoas, Teotonio Vilela 
Filho (PSDB), no bairro da Ponta Verde, os 
manifestantes fincaram cruzes na areia da 
praia para simbolizar cada uma das vítimas e 
lembraram do compromisso de Vilela com a 
sociedade pelos próximos quatro anos, já que 
foi reeleito.

Os participantes rezaram, cantaram e 
fizeram um minuto de silêncio em respeito às 
vítimas. Em seguida, a relação com os nomes 
dos moradores de rua assassinados foi lida pelo 
grupo. 

A Caminhada pela Paz, ocorrida em um domingo de sol, na 
Ponta Verde, clamou por justiça e celeridade 

Diego Gaia (Fecomércio) também 
participou da Caminhada pela Paz 

No trio elétrico, moradores de rua puderam relatar um 
pouco do drama de quem não tem um teto

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, 
decidiu apoiar a iniciativa dos estudantes 
porque as mortes dos moradores de rua 
representam uma afronta à Segurança Pública. 
“Precisamos realizar ações sociais e buscar 
parcerias com o governo, visando dar 
oportunidades aos mais necessitados. Estamos 
vivenciando um massacre que só mancha a 
imagem do nosso Estado para o País e é 

urgente que essa situação seja controlada”, 
observa Malta.  

O coordenador de Projetos da 
Fecomércio, Diego Gaia, afirmou que a 
Caminhada pela Paz representou a insatisfação 
da sociedade diante das impunidades. Segundo 
ele, o impacto de tanta violência pode ainda 
prejudicar a economia do Estado, devido a uma 
possível evasão de turistas, provocada por 
aqueles que optem por destinos mais seguros. 
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AVALIAÇÃO - A Fecomércio/AL foi avaliada pela 
gestora de Projetos da Fecomércio-CE, Geórgia 
Philomeno Gomes, nos dias 02 e 03 de dezembro, 
conforme critério do Sistema de Excelência 
Sindical (SEGS). Mais uma vez, a Federação supe-
rou a pontuação prevista que correspondia a 250 
e alcançou 369 pontos. O resultado é fruto do 
crescimento da entidade no que se refere à quali-
dade e oferta dos produtos e serviços e da repre-
sentatividade em prol do setor. 

PUBLICIDADE – O spot do Dia dos Namorados 
da Fecomércio foi finalista na categoria 
spot/jingle institucional, na 5ª edição do Festival 
Gazeta de Publicidade (FGP), ocorrido no dia 3 de 
dezembro, no Restaurante Famiglia Giuliano. A 
campanha para rádio, criada pela agência de 
publicidade DAAZ, foi uma dentre as mais de 300 
peças inscritas nas categorias TV, Jornal, Rádio e 
Web.

CARTILHA – Os vencedores do concurso de reda-
ção “Por que somos um Sistema?” serão conhe-
cidos no dia 21 de dezembro, durante o evento do 
Balanço Social do Sistema. Os candidatos vão uti-
lizar como base para a redação a Cartilha do 
Colaborador. A Fecomércio vai premiar o primeiro 
colocado com uma viagem para Campina Grande 
(PB), durante o São João, segundo lugar um note-
book e, o terceiro colocado um final de semana 
no Sesc Guaxuma. 

PORTAL – O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/ 
IFEPD comemora a integração dos sites no ar 
desde o dia 3 de dezembro. Para os usuários, esta 
é uma forma de facilitar o acesso a todas as infor-
mações com a mesma qualidade e compromisso. 
Os domínios para os internautas das entidades 
serão mantidos. Para o Sistema é a reafirmação 
da unidade das Casas. 

POSSE – O presidente da Fecomércio, Wilton 
Malta, tomou posse no dia 2 de dezembro como 
conselheiro titular do Instituto INSS, pela segun-
da vez. Agora, para o biênio 2010/2012. O vice-
presidente da entidade, Valdomiro Feitosa 
Batista, assumiu o assento como conselheiro 
suplente.  
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INICIATIVA - Os alunos da Faculdade 
Maurício de Nassau se mobilizaram para fazer a 
Caminhada pela Paz após o assassinato de José 
Sérgio dos Santos, conhecido como “Cotó”, morto a 
tiros no dia 21 de outubro.

Uma das ações do Fazendo Direito foi a 
entrega de roupas para os moradores de rua, em 
janeiro deste ano, em alguns bairros da orla maríti-
ma e também na Favela Sururu de Capote. Na opor-
tunidade, os universitários conheceram Cotó. A inici-
ativa tem como objetivo realizar ações sociais e cons-
cientizar a sociedade sobre as necessidades dos 
mais carentes.  

De acordo com um dos coordenadores do 
projeto, José Ernesto de Sousa Neto, o grupo já esta-
va indignado com a sequência de assassinatos dos 
moradores de rua e se reuniu para planejar alguma 
ação. “O pessoal criou um vínculo com o Cotó e a 
morte dele nos chocou ainda mais. Então, pensamos 
na caminhada para mobilizar a sociedade e cobrar-
mos a elucidação dessas mortes”, afirma Ernesto. 

Após a repercussão das mortes dos mora-
dores de rua, foi criado o Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento da Política 
Municipal para a População em Situação de Rua, no 
dia 18 de novembro.

Integram o Comitê a Prefeitura Municipal 
de Maceió, por meio das secretarias municipais do 
Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (Sem-
tabes); de Direitos Humanos Segurança Comunitária 
e Cidadania (Semdisc); da Saúde (SMS); de 

Os manifestantes deixaram 
o asfalto e se deslocaram 
até a areia onde as cruzes 
foram fincadas

Na areia, o grupo rezou e fez um minuto 
de silêncio em respeito aos moradores de 
rua assassinados

Assistência Social (Semas); e de Esporte e Lazer (Se-
mel); e representantes da sociedade civil indicados 
pela OAB, Arquidiocese de Maceió, Projeto Erê e 
Pastoral dos Moradores de risco, além de dois repre-
sentantes da população em situação de rua de 
Maceió.

Conforme o Decreto nº 7.199, publicado no 
Diário Oficial do Município, o Comitê deverá sugerir 
ações, projetos e programas para a população em situ-
ação de rua; acompanhar e monitorar o desenvolvi-
mento da política municipal para esse segmento soci-
al; propor medidas que assegurem a articulação inter-
setorial dessas políticas públicas; e deliberar sobre a 
forma de condução dos seus trabalhos.
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Festa, emoção e arte na conclusão da 
primeira turma do Plano de Desenvolvimento 
de Educadores do Senac Alagoas, realizada em 
parceria com o Departamento Nacional  e o 
Senac Santa Catarina.  O curso durou 6 meses 
de um rico aprendizado compartilhado por 
assessores técnicos e pedagógicos com vistas a 
tornar mais eficaz e colaborativo o processo de  
ensino e aprendizagem.

Na conclusão do curso, os participan-
tes receberam os certificados e a direção regio-
nal de Alagoas homenageou os colegas do DN e 
do Senac-SC, representados por Rudney 
Raulino (diretor regional-SC), Max Roque 
Kincezski (Diretor de Recursos Humanos-SC) , 
Eleussis Cestonetto e Adriana Turmina (Divisão 
de RH-SC)  e Maslova Valença (Senac-DN).

“Para nós foi um aprendizado e uma 
grande satisfação conviver com os amigos 
daqui de Alagoas; nossos laços cada vez mais se 
fortalecem e em Santa Catarina estamos de bra-
ços abertos e à disposição de vocês; desejo 
sucesso nessa caminhada”, afirmou Rudney, 
agradecendo ao presidente do Sistema 
Fecomércio-AL, Wilton Malta, pela solicitação 
da parceria com Santa Catarina e a confiança 
demonstrada na equipe.

Maslova Valença, representando o 
diretor geral do Senac Nacional, Sidney Cunha, 
parabenizou  o Senac Alagoas e o de Santa 
Catarina pelo trabalho compartilhado. “Este é 
um caso de sucesso do PDE e o DN está compro-
metido com essa missão de criar uma unidade, 
que objetiva dar uma cara única ao Senac em 
todo o Brasil”, ressaltou.

A diretora regional do Senac-AL, 
Telma Ribeiro, agradeceu ao Senac-SC e ao DN,  
“na pessoa de Sidney Cunha, que não mediu 
esforços para nos ajudar”. Ela ressaltou a 
importância da instituição que dirige e a satis-
fação de “fazer educação profissional com qua-
lidade e responsabilidade”. Disse também aos 
colaboradores do regional: “A semente está lan-
çada, criem momentos de estudo, troquem tex-
tos e experiências e façam uma interação posi-
tiva. A nossa responsabilidade é fazer o melhor  
tornando a nossa escola um modelo”.

A diretora técnica, Cícera Paiva, fez 
uma paródia da música Asa Branca, com refle-
xões sobre os momentos de aprendizagem e 
que foi apresentada por todos os participantes 
do curso, ao som do acordeon tocado pelo cola-
borador João Borges. A surpresa emocionou as 
equipes do DN e SC. “Estamos sensibilizados e 
agradecemos essa homenagem carinhosa”, 
disse Rudney.   “O que vivenciamos aqui foi de 

uma riqueza extrema; tentamos ajudá-los apon-
tando algumas possibilidades e vamos partir 
com cada um de vocês em nossos corações”, 
afirmou Adriana Turmina.  Depois do encerra-
mento, todos degustaram um café regional no 
Laboratório de Hotelaria.

A diretora reg  do Senac-AL,Telma Ribeiro, 
com o diretor do Senac-SC, Rudney 
Raulino(esq) e Max Roque,dir.RH-SC

Os concluintes do curso cantam a 
música em homenagem aos 
técnicos de Sta Catarina e DN

O que é o PDE
O Plano de  Desenvolvimento de Educadores discutiu as formas de tornar o processo educaci-

onal mais dinâmico, reflexivo  e proveitoso para o aluno, transformando o ensino-aprendizagem num 
momento mais prazeroso e enriquecedor. “Temos que centrar a aula na aprendizagem, e não só no ensi-
no e no professor, observando os indicadores de eficácia e eficiência. Trabalhar os currículos por compe-
tência é um novo saber em sala de aula”, explicou  Rejane Leite durante uma das etapas  do curso. A 
Gerente de Educação Profissional do Senac-AL, Maria da Piedade Soares, também destacou a impor-
tância dos momentos presenciais. “As atualizações contemplam novas concepções pedagógicas e essa 
interação se faz necessária a fim de que haja uma contextualização  no processo de  ensino-
aprendizagem”, explicou. Os momentos presenciais do PDE contemplaram cinco etapas: concepções 
pedagógicas, processo de ensino-aprendizagem, planejamento, prática pedagógica e  avaliação. 
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MÚSICA PDE (Paródia da música  “Asa Branca”)

QUANDO AS CATARINENSES
VIERAM  OFERECER, 
CONHECIMENTOS, CONCEPÇÕES
SOBRE VYGOTSKY E PIAGET

FICAMOS MUITO ATENTOS
PRA CUMPRIR NOSSO DEVER
É NECESSÁRIO PLANEJAMENTO
AO ENSINAR E APRENDER

NO PROCESSO DE  ENSINO 
NOS CONTEMPLOU COM OTIMISMO
COM EXCELÊNCIA NOSSA PROPOSTA
É A ESSÊNCIA DO CONSTRUTIVISMO

AO RECORRERMOS ÀS ABORDAGENS
SE  DESTACOU INTELIGÊNCIA LÓGICA
FAZENDO PARTE DAS COMPETÊNCIAS
NA NOSSA PRÁTICA PEDAGÓGICA

USANDO O LÚDICO E OS PROJETOS
QUER EM EQUIPE OU INDIVIDUAL
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
O OBJETIVO  É INTENCIONAL

AO BUSCAR O CONHECIMENTO PRÉVIO
DO APRENDIDO E SUA ARTICULAÇÃO
DA TEORIA COM A PRÁTICA
UTILIZANDO A AVALIAÇÃO

SE O SABER É CONHECIMENTOS
SABER FAZER SÃO HABILIDADES
NÃO HÁ ENSINO E APRENDIZAGEM
SE NÃO HOUVER INTENCIONALIDADE

SABER SER SÃO VALORES
SABER AGIR SÃO ATITUDES
QUE FUNDAMENTAM A NOSSA PRÁTICA
E O CONHECIMENTO EM PLENITUDE

CRIAR UM CLIMA FAVORÁVEL
PARA SE APRENDER MELHOR
É OBRIGAÇÃO DO INSTRUTOR
QUANDO AO ALUNO SE DISPOR

AGORA AS CATARINENSES
VOLTAM PRA SUA CIDADE
DEIXANDO EM NÓS TODO O LEGADO
PARA UM SALTO DE QUALIDADE

AGRADECEMOS O EMPENHO
A PRESTEZA E DOAÇÃO
SAIBAM,  JAMAIS ESQUECEREMOS
O SEU EXEMPLO E A LIÇÃO

AO SENHOR RUDNEY RAULINO
 DE  SANTA CATARINA  O  DIRETOR
AGRADECEMOS AO AVAIANO
PELO CARINHO QUE NOS ADOTOU

SABER SENTIR FOI ENSINADO
SOMOS UNOS NA EMOÇÃO
POR ISSO ENTÃO NOS DESPEDIMOS 
COM UMA SINCERA ORAÇÃO

ADRIANA E  ELEUSSIS 
VOCÊS SÃO ANJOS DO BEM
SOMOS TODOS AGRADECIDOS
PELO QUE DÃO E O QUE TÊM

JESUS CRISTO AS ABENÇOE
E AO NACIONAL TAMBÉM
TRAZENDO PAZ A TODOS NÓS
SUCESSO E GARRA, PRA  SEMPRE AMÉM!!

1ª TURMA DO PDE REGIONAL ALAGOAS
20/11/2010
DITEC

Técnicos de Santa Catarina



Defender e lutar pelos interesses dos seus 
representados não é o único benefício que a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio-AL) oferece. 

Junto com seus parceiros, a entidade também 
dispõe de produtos e serviços que contribuem para o 
desenvolvimento do nosso setor, como negociação 
sindical; convênios com a AFAL (linhas de crédito), FGV e 
com o Sebrae (capacitação dos empresários); parcerias 
com o Serasa; consultoria econômica e jurídica; Renalegis; 
certificação digital; ações sociais (campanhas em prol do 
comércio).

É por tudo isso que a sua contribuição sindical é 
muito importante, e os benefícios são voltados todos para 
você e sua empresa. Contribua. 

Investimento 
com retorno certo

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

Representando o empresário. 
Fazendo Alagoas crescer.

Imprima sua guia no endereço: 
http://www.fecomercio-al.com.br/contribuicao_sindical/emissao_da_guia/

O vencimento da contribuição sindical patronal é 31 de janeiro
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