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REFIS DA CRISE: O DESAFIO
DA CONSOLIDAÇÃO

Entre outras medidas que compu-
seram o pacote do governo federal contra a 
crise financeira mundial desencadeada no 
último trimestre de 2008, o chamado Refis 
da crise procurou viabilizar o pagamento, de 
maneira incentivada e parcelada, para aque-
les contribuintes em débito com a União.

E não restam dúvidas que os des-
contos concedidos, o prazo elástico e ainda a 
possibilidade da utilização do prejuízo fiscal 
acumulado sem a limitação da legislação em 
30% (trinta por cento) constituíram em forte 
atrativo para a regularização fiscal.

O grande número de empresários 
que aderiram ao referido programa instituí-
do pela Lei n.º 11.941/2009, no entanto, hoje 
está numa posição inversa, na qual a mora é 
atribuída à Receita Federal do Brasil quanto 
à consolidação dos seus débitos.

A situação que em tese beneficia o 
contribuinte mau pagador, pois até então 
continua a recolher a taxa mínima de R$ 
100,00 (cem reais), em caso de pessoa jurídi-
ca, ou de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 
sendo pessoa física, prejudica em demasia-
do aqueles que realmente pretendem resol-
ver suas pendências. E isto porque afora os 
nefastos efeitos da contínua incidência da 
taxa Selic sobre o seu saldo devedor, inclusi-
ve sobre os juros moratórios (pois assim pre-
tende a Receita Federal), há situações extre-
mas de contribuintes que já quitaram seus 
débitos com os descontos concedidos, mas, 
ainda assim, lhes são exigidos pela Receita 
Federal a continuidade dos pagamentos em 
valores padronizados calculados automati-
camente pelo sistema da Receita. 

 Tentando resolver este e outros 
problemas, a Receita Federal, em conjunto 
com a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, editaram a Portaria n.° 11/2010, 
que impôs aos contribuintes à informação 
quanto aos débitos a serem efetivamente 
incluídos no Refis. Há quem diga, entretanto, 
que o referido ato possui apenas o condão 
de evitar que os empresários façam uso do 
Refis apenas como “guarda chuva” para os 
seus débitos, viabilizando a obtenção de 

Certidões de Regularidade Fiscal até a con-
solidação.

De uma maneira ou de outra, pela 
referida portaria o empresário que aderiu ao 
comentado programa de parcelamento de 
débitos tem até o próximo dia 16 (dezesseis) 
de agosto do corrente ano para informar por-
menorizadamente os débitos que pretende 
incluir no Refis, sob pena da sua peremptória 
exclusão do programa, restabelecimento do 
débito em seu status original e respectivo 
encaminhamento para cobrança judicial.-
contra o cálculo do FAP, antes negado.

 Outra recente manifestação de 
propensão ao encontro de critérios mais 
objetivos ao cálculo do FAP foi a recente 
publicação, em 14/06/10, de resolução pela 
Previdência Social que fixa no percentual 
mínimo o fator para as empresas que não 
apresentaram acidentes nos últimos dois 
anos, outorgando ainda o percentual máxi-
mo aos contribuintes que soneguem infor-
mações quanto ao seu histórico de aciden-
tes.

De todo modo, a despeito destas 
novas regras só valerem a partir do ano que 
vem, além de não resolverem por completo a 
questão do FAP, cujo cálculo continua obscu-
ro para o contribuinte que apresente históri-
co muito baixo de acidentes, é reconfortante 
observar medidas governamentais razoáve-
is, ainda que muito brandas.

O empresário que teve sua carga 
majorada do RAT pela divulgação de índice 
superior a 1 do FAP deve procurar sua asses-
soria jurídica ou seu órgão de classe patro-
nal no intuito de obter maiores informações, 
sob pena de recolhimento a maior da exa-
ção. 
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E D I T O R I A L

O Sistema Fecomércio / Sesc / Senac / 
IFEPD dá início a uma nova gestão, com a prorro-
gação do mandato até 2014. O propósito maior é 
continuar o trabalho desenvolvido e manter o 
compromisso de avançar nas ações de interesse 
do nosso setor. 

A filosofia adotada pelo Sistema 
Fecomércio nos levou a uma iniciativa que envol-
veu toda a sociedade, de promover a primeira 
série de entrevistas com os candidatos ao gover-
no do Estado. Agradecemos a todos os postulan-
tes por aceitar o convite e comparecer com a 
intenção de apresentar suas propostas de gover-
no, tornando possível o exercício da democracia.

Nossos agradecimentos se estendem à 
imprensa, que fez uma cobertura brilhante e 
garantiu o direito à informação aos eleitores dos 
quatro cantos do Estado, que puderam conferir a 
pretensão de cada candidato através dos jornais 
impressos, rádios, TV’s  e nos vários sites de notí-
cias. 

A Fecomércio, como a entidade máxi-
ma representativa do comércio de bens, serviços 
e turismo, realizou um evento sério e ofereceu 
oportunidade a todos os candidatos indistinta-
mente. Reafirmamos que a entidade exerce um 
papel político, mas apartidário, motivo pelo qual 
nos mantivemos firmes no propósito de receber 
todos os candidatos, sem exceção.

Presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/
SENAC/ IFEPD Alagoas

Wilton Malta
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Era uma vez: dois jovens, um 
sonho

 
Rodrigo Elias Borges tem apenas 22 

anos. Nasceu em Santa Luzia do Norte, interi-
or do Estado de Alagoas. Tirava da pesca na 
Lagoa Mundaú e do trabalho como ajudante 
de pedreiro o sustento da família. Rodrigo 
tinha 17 anos quando, em busca de uma 
melhor condição de vida, resolveu fazer um 
cadastro no Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), em Maceió (AL). E foi por meio do 
Programa de Aprendizagem que ele conse-
guiu o primeiro emprego em uma loja de ele-
trodomésticos, localizada no Centro da capi-
tal alagoana.

 O contrato de aprendizagem é o 
contrato de trabalho especial em que o 
empregador se compromete a assegurar ao 
aprendiz, inscrito em programa de aprendiza-
gem, formação técnico-profissional enquan-
to o aprendiz se compromete a executar com 
zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 
formação. Essa qualificação Rodrigo realizou 
no Senac Alagoas, onde fez o curso de 
Vendedor Balconista.  

 Everton Gomes tinha 15 anos quan-
do ingressou no curso de Serviços Hoteleiros 
do Senac Alagoas oferecido por meio do 
Programa de Aprendizagem. O objetivo dele, 
naquele momento, era conquistar a indepen-
dência financeira. “Minha mãe já trabalhava 
na área de hotelaria e me incentivou. 
Comecei, então, a prestar serviços como 
Menor Aprendiz no Hotel San Marino, onde 
estou até hoje”, conta ele, orgulhoso.

 
 

 
 
 

OPORTUNIDADE

 Uma das prioridades do Senac é o aten-
dimento à juventude, especialmente por meio do 
Programa de Aprendizagem. Iniciado em 1946 
para atender aprendizes encaminhados pelas 
empresas do setor do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo, o Programa já qualificou, gratuitamen-
te, mais de 440 mil jovens.

 Em todos esses anos, o Programa de 
Aprendizagem vem se modificando para acompa-
nhar as mudanças ocorridas nas leis do trabalho e 
da educação e, também, no mundo do trabalho. 
Assim, de acordo com as mais recentes leis e decre-
tos federais, o Programa oferece uma ampla grade 
de cursos gratuitos a jovens maiores de 14 anos e 
menores de 24 anos que são encaminhados pelas 
empresas do setor. Vale ressaltar que quem matricu-
la o jovem no Programa de Aprendizagem é a 
empresa, logo depois que seleciona e contrata. 

 Educação em sentido amplo - A educação 
oferecida aos aprendizes é vivenciada em sentido 
amplo. Além da grade curricular específica de cada 
curso, com seus conhecimentos teóricos e práticos, 
os jovens têm à disposição atividades extras e são 
estimulados a desenvolver auto-estima, criativida-
de, cidadania, responsabilidade e ética. Com o 
Programa de Aprendizagem Comercial, o Senac 
forma jovens trabalhadores competentes. Mais do 
que isso, incentiva e propicia o surgimento de cida-
dãos ativos e conscientes de sua força.

 As empresas interessadas podem procu-
rar a Coordenação do Programa de Aprendizagem 
no Senac Poço – Rua Pedro Paulino, 77, Poço. 

 

Depois da tempestade vem a 
bonança
 

“Pelo bom desempenho, quando 
completei 18 anos fui efetivado como 
Vendedor na mesma loja em que era Menor 
Aprendiz. O Senac foi uma ponte para o mer-
cado de trabalho”, ressalta Rodrigo Elias, 
emocionado. Ele conta ainda que, meses 
depois, foi promovido a Vendedor Líder, quan-
do passou a liderar as equipes de vendas. 
“Lembro que sofri muito preconceito por 
assumir tal função com apenas 18 anos de 
idade. Mas, ao colocar em prática as lições de 
ética aprendidas em sala de aula consegui 
superar os obstáculos, conquistando o respe-
ito e a confiança de todos”, orgulha-se.

 Mas Rodrigo não parou ali. Não 
demorou muito até ele ser novamente pro-
movido. Assumia, então, a função de Gerente 
de Depósito, responsável pelo estoque da 
loja, ao mesmo tempo em que estava sendo 
preparado para gerenciar outra loja da 
mesma rede. Não sabia ele que uma proposta 
melhor estava porvir: Rodrigo assumiu a 
representação das marcas Cônsul e Brastemp 
nas lojas do comércio alagoano. “Minha fun-
ção hoje é treinar e capacitar as equipes de 
vendas nas revendas a fim de que elas ven-
dam as marcas da melhor maneira possível. 
Afinal, é preciso conhecer bem o produto 
para, então, vendê-lo”, explica ele.

 “Tudo o que aprendi nas aulas do 
Senac, como ética profissional e qualidade na 
prestação dos serviços, fizeram e fazem a 
minha diferença no mercado. É isso que tam-
bém tento passar para minhas equipes de 
vendas. Sem dúvida, o Senac foi um divisor de 
águas na minha vida”, complementa, ao res-
saltar que os próximos passos são fazer a gra-
duação e abrir o próprio negócio.

 Já para Everton Gomes, conciliar 
trabalho e estudos foi um pouco difícil, no iní-
cio, mas logo veio a recompensa: o curso 
ainda não tinha sido concluído e ele foi con-
tratado como Mensageiro do Hotel. Logo 
depois, chegou à Recepção e, então, foi pro-
movido para a área comercial, onde hoje, 
com apenas 20 anos, assume a função de 
Executivo de Contas.

 “O curso abriu minha visão, me dei-
xou mais atento, mais crítico, e me deu mais 
segurança para agir em determinadas situa-
ções. Para mim, Senac é sinônimo de oportu-
nidade e mudança de vida”, destaca ele que, 
em fevereiro de 2011, conclui a graduação 
em Marketing e já se organiza para, logo em 
seguida, iniciar a especialização em 
Publicidade ou partir para outra graduação: 
Administração. “Meu objetivo é alcançar 
uma gerência”, finaliza. 

 
 

Para Everton Gomes, Senac é sinônimo de 
oportunidade e mudança de vida.

Rodrigo Elias, de apenas 22 anos, lidera 
equipes no comércio de Alagoas

Jovem: uma prioridade Senac
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REALIZADO PELO SESC, DIA DO DESAFIO 
MOBILIZOU MAIS DE 100 MIL PESSOAS EM ARAPIRACA

Arapiraca, a segunda maior cidade 
de Alagoas, aderiu à proposta do Dia do 
Desafio e, durante 15 minutos, praticou ativi-
dades físicas, dando uma lição de combate ao 
sedentarismo: 100.132 pessoas, dos 210 mil 
habitantes, participaram da atividade, ou 
seja, 47,56% da população. Realizado mun-
dialmente, o Dia do Desafio aconteceu em 26 
de maio, das 07h às 17h. 

Na competição, Arapiraca enfren-
tou a cidade mexicana de Benito Juárez e ven-
ceu-a por WO, expressão usada no esporte 
quando um dos competidores não participa 
da disputa – por problemas climáticos, Benito 
Juárez ficou fora da competição. O projeto é 
uma realização do Sesc Alagoas em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Arapiraca e o 
Sindilojas Arapiraca. É o quarto ano que a 
cidade participa da atividade.

Este ano, 67 escolas (sendo 45 
públicas e 22 particulares) estiveram envolvi-
das na disputa. Entre as organizações não-
governamentais foram 21 e 22 eram do 
governo. As empresas arapiraquenses foram 
bastante participativas: 62 aderiram ao Dia 
do Desafio, o que resultou no engajamento 
de centenas de comerciários.   

As atividades são abertas para a par-
ticipação de qualquer pessoa. Para participar 
é simples: basta procurar um dos pontos do 
projeto na cidade e praticar atividade física. A 
partir dos resultados obtidos, a classificação 
das cidades é estabelecida pelo percentual de 
participação em relação ao número de habi-
tantes. Essas atividades são contabilizadas 
por agentes do Sesc. 

Atividade aconteceu no 
dia 26 de maio, com a 
participação de estudantes, 
comerciários e idosos

In ternat iona l  Spor t  for  A l l  
Association, entidade alemã de promoção do 
esporte para todos. Realizado anualmente, 
sempre na última quarta-feira do mês de 
maio, o Dia do Desafio propõe que as pessoas 
interrompam suas atividades rotineiras e pra-
tiquem, durante 15 minutos consecutivos, 
qualquer tipo de atividade física. 

Incentivo 
O Dia do Desafio incentiva cidades 

dos cinco continentes a promover a prática 
da atividade física diária, ressaltando a 
importância do esporte e do lazer para a 
manutenção da saúde. A ideia surgiu no 
Canadá e vem sendo difundida mundial-
mente pela Tafisa – Trim & Fitness 
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CAMPANHA FECOMÉRCIO SOLIDÁRIA BENEFICIA 
MILHARES DE FAMÍLIAS ALAGOANAS

Para quem visita algumas das cidades ala-
goanas atingidas pelas chuvas no último mês de 
junho a sensação é a de que se está no cenário de 
uma tragédia sem precedentes no estado. Na 
imprensa nacional, os estragos causados pelas 
enchentes foram comparados à destruição causada 
por terremotos e tsunamis. De acordo com boletim 
divulgado no dia 03 de julho pela Defesa Civil do 
Estado, 37 pessoas morreram e 69 continuavam 
desaparecidas.      

Em Alagoas, as chuvas atingiram 28 cida-
des. Destas, 15 estão em estado de calamidade 
pública – inclusive ainda sem abastecimento de 
água e energia regularizado – e algumas foram 
quase 100% destruídas, a exemplo de Branquinha, 
União dos Palmares, Santana do Mundaú e Murici. 
Além de residências, a enxurrada levou também hos-
pitais, postos de saúde, escolas e demais órgãos 
públicos, inclusive as sedes administrativas das pre-
feituras dos municípios, o que contribuiu para difi-
cultar ainda mais o atendimento às vítimas. Em 
Alagoas, a tragédia atingiu 181.018 pessoas, das 
quais 26.618 perderam tudo e ficaram desabriga-
das. Algumas cidades pernambucanas também 
foram atingidas. 

Em Alagoas, as chuvas 
atingiram 28 cidades. Destas, 

15 estão em estado de 
calamidade pública – inclusive 
ainda sem abastecimento de 

água e energia regularizado – 
e algumas foram quase 100% 

destruídas, a exemplo de 
Branquinha, União dos 

Palmares, Santana do Mundaú 
e Murici. 

Diante da situação de emergência de 
milhares de famílias alagoanas, o Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD Alagoas, em parceria 
com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), lan-
çou no dia 21 de junho uma campanha solidária 
para arrecadar donativos. São milhares de desabri-
gados e desalojados que necessitam de alimenta-
ção, roupas, água potável, medicamentos, material 
de higiene pessoal, entre outros itens.

Branquinha, situada a 60km de Maceió, foi uma das cidades alagoanas 
mais atingidas: nem a estrada de ferro escapou 
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O presidente do Sistema Fecomércio, 
Wilton Malta, fez contato com outras unidades do 
Sistema no País para viabilizar mais doações. A 
mesma postura foi adotada pelas diretorias regio-
nais do Sesc e Senac.  Faixas e cartazes foram afixa-
dos em locais de grande circulação. Os alimentos 
recolhidos nos postos da Fecomércio forma encami-
nhados ao Banco de Alimentos Mesa Brasil. Coube à 
equipe do Banco de Alimentos realizar a articulação 
com os técnicos das localidades afetadas, identifi-
car as áreas de abrigos, conhecer a realidade in loco 
e definir a estratégia logística de entrega dos ali-
mentos que foram recebidos de todo o País através 
da rede de Solidariedade Contra a Fome e o 
Desperdício Mesa Brasil Sesc. Paralelo ao trabalho 
cotidiano do Banco de Alimentos, houve um desdo-
bramento de esforços das equipes em Maceió e 
Arapiraca para atender essa demanda emergencial.

No Sesc, por meio do Banco de Alimentos, 
foram mobilizados parceiros nacionais como Kraft 
Foods, Grupo Walmart, Danone, Nestlé, Conab, 
Unilever, Receita Federal/SP e Rede Nacional Mesa 
Brasil Sesc em todo o território nacional. Toda a 
estrutura técnica e física do programa foram dispo-
nibilizadas para a ação.

No Senac Alagoas, alunos, instrutores e 
colaboradores montaram uma verdadeira força-
tarefa para ajudar as vítimas. As turmas dos cursos 
de Aprendizagem tiveram destaque na arrecada-
ção. A princípio, eles pensaram em montar uma com-
petição entre eles, mas logo perceberam que aquele 
não era o momento. Decidiram, então, sair às ruas 
em busca de donativos. 

Entre os itens mais arrecadados no Senac 
Alagoas, destaque para os alimentos não perecíveis 
(225 kg), água mineral (312 garrafas e 816 copos), 
peças de roupas (1780 unidades), calçados (112 
pares), toalhas de banho e lençóis (70 unidades) e 
materiais de higiene pessoal, número que aumenta 
a cada dia, já que a campanha continua. Na sede da 
Fecomércio, foram arrecadados água mineral, deze-
nas de quilos de alimentos (como feijão, arroz, 
macarrão, leite, açúcar, farinha, flocos de milho, óleo 
de soja e enlatados), itens de higiene pessoal (cre-
me dental, sabonete, papel higiênico e fraldas des-
cartáveis), lençóis, roupas e calçados.  

Ent re  os  parce i ros  do  S i s tema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD Alagoas estão 
Universidade Federal de Alagoas, Sindilojas 
Arapiraca. Tenda Mágica, Produtos Líder, Aliança 
Comercial, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), 
Assoc iação Comerc ia l , Assoc iação dos  
Supermercados de Alagoas (ASA), Companhia 
Nacional de Abastecimento – Conab Alagoas, 
Distribuidora Tio Vieira, S Pessoa, Grupo Coringa e 
Associação do Comércio Atacadista e Distribuidor 
do Estado de Alagoas – ACADEAL. As doações cole-
tadas na sede da Federação do Comércio e nas uni-
dades do Sesc e do Senac, foram entregues seguin-
tes nas cidades: Santana do Mundaú, Rio Largo, 
Murici, Branquinha, União dos Palmares e São José 
da Laje. 

Ao todo foram entregues:
24.463,2 litros de água mineral
88.910,7 toneladas de alimentos não-perecíveis
3.658,7 toneladas de iogurte
36 cestas básicas
13.321 itens de vestuário
1.218 itens de cama, mesa e banho
1.847 unidades de material de higiene 
pessoal e descartável.
1.627,2 kg de material de limpeza
342 itens de utensílios domésticos

 

   

Produtos a entregar:
75 toneladas de feijão 
17 toneladas de farinha 
1 carreta de produtos diversos 
(vestuário, utensílios cozinha e 
objetos pessoais)

Produtos a receber
25 toneladas de feijão
9 toneladas de material de 
higiene e limpeza

MAIS 
INFORMAÇÕES 

 

Fecomércio - (82) 3336-4463
Sesc - 0800 284 0708
Senac - 0800 082 2005
Ufal - (82) 3214-1052

A equipe do Mesa Brasil Sesc Alagoas entrega, diariamente, 
alimentos, águas, roupas e outras doações às vítimas das chuvas 
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participação em relação ao número de habi-
tantes. Essas atividades são contabilizadas 
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maio, o Dia do Desafio propõe que as pessoas 
interrompam suas atividades rotineiras e pra-
tiquem, durante 15 minutos consecutivos, 
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da atividade física diária, ressaltando a 
importância do esporte e do lazer para a 
manutenção da saúde. A ideia surgiu no 
Canadá e vem sendo difundida mundial-
mente pela Tafisa – Trim & Fitness 

FOLHA 
FECOMÉRCIO FECOMÉRCIO

6

FECOMÉRCIO PROMOVE SÉRIE DE ENTREVISTAS
COM OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO

A Fecomércio promoveu uma série 
de entrevistas com os seis candidatos ao 
governo do Estado. As sabatinas acontece-
ram no auditório do Sesc, no bairro do Poço, 
entre os dias 19 e 26 de julho. Os postulantes 
ao cargo do Executivo responderam a cinco 
perguntas, formuladas pela entidade, sobre 
os temas desenvolvimento econômico, segu-
rança pública, educação e saúde. 

Na fase seguinte, a palavra foi fran-
queada ao público em geral e à imprensa. Os 
últimos cinco minutos da entrevista, do total 
de uma hora, foram destinados às considera-
ções finais do candidato. A entrada para par-
ticipar foi franca e aberta ao público em geral. 

O candidato Jeferson Piones (PRTB) 
abriu a série de entrevistas, no dia 19. O pos-
tulante afirmou ter diretrizes na questão da 
ação social, no combate à pobreza, projetos 
para atender, principalmente, as crianças e os 
adolescentes carentes, as nutrizes e as grávi-
das. Entretanto, se eleito, o carro-chefe de sua 
administração será a educação. 

Piones explicou que o plano de 
governo foi trabalhado com todos os parcei-
ros do partido. Entre as propostas apresenta-
das pelo candidato está a isenção de ICMS 
para micro e pequenas empresas. Segundo 
ele, Alagoas é capaz de se sustentar com polí-
ticas públicas adequadas.

O governador Teotonio Vilela Filho 
(PSDB), candidato à reeleição, se apresentou 
no dia 20. Ele afirmou que em seu governo o 
Estado não deve um centavo a ninguém. “O 
Estado continua um Estado pobre, mas um 
Estado ajustado”, disse. 

A dívida pública foi um dos temas 
da sabatina. Sobre o assunto, Vilela afirmou 
que a dívida que onera o Estado é com o 
governo federal e está na ordem de R$ 7 
bilhões. “Nenhum centavo foi contraído no 
nosso governo. Essa dívida foi contraída de 
governos anteriores. E isso nos tira R$ 40 
milhões por mês”, garantiu.

ELEIÇÕES 

2010ELEIÇÕES 

2010

Empresários, colaboradores do Sistema Fecomércio, imprensa, militantes e o público em geral participaram das sabatinas
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Durante a entrevista, Vilela apre-
sentou a relação de 46 empresas inaugura-
das e outras que serão implantadas em 
Alagoas, com projetos já aprovados. “São 35 
mil empregos diretos já gerados. São 75 mil 
empregos indiretos, já com essas indústrias 
que estão funcionando. Se for pegar o estalei-
ro de Coruripe, só nele são 10 mil empregos”, 
afirmou.

A série de entrevistas teve sequên-
cia com o senador Fernando Collor de Mello 

Piones disse que, se eleito, vai isentar as micro e pequenas empresas 
do pagamento de ICMS

Téo Vilela afirmou que a dívida de Alagoas foi contraída 
pelos governos anteriores

ELEIÇÕES 

2010ELEIÇÕES 

2010

(PTB), no dia 21. Segundo Collor, se eleito, os 
índices de criminalidade irão chegar perto de 
zero “porque bandido aqui não vai poder se 
criar”, disparou. “Eles vão ter que sair de 
Alagoas, cruzar as fronteiras e que outros 
Estados, melhores aparelhados, possam 
tomar conta deles”, disse.

A estratégia para reduzir a crimina-
lidade apontada por Collor é fazer com que o 
aparelho policial militar seja dotado de 
recursos necessários para combater a crimi-

nalidade. Além de proporcionar salários dig-
nos para os policiais civis e militares, para que 
se disponham a enfrentar o criminoso e 
tenham condições para isso.

Sobre o tema educação, Collor apon-
tou como melhor caminho o investimento na 
escola integral, com a valorização do magis-
tério e especialização para os profissionais 
que estiverem dedicados ao ensino integral. 
“Essa escola de tempo integral vai do ensino 
básico até o final do primeiro grau”, explicou.
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REALIZADO PELO SESC, DIA DO DESAFIO 
MOBILIZOU MAIS DE 100 MIL PESSOAS EM ARAPIRACA

Arapiraca, a segunda maior cidade 
de Alagoas, aderiu à proposta do Dia do 
Desafio e, durante 15 minutos, praticou ativi-
dades físicas, dando uma lição de combate ao 
sedentarismo: 100.132 pessoas, dos 210 mil 
habitantes, participaram da atividade, ou 
seja, 47,56% da população. Realizado mun-
dialmente, o Dia do Desafio aconteceu em 26 
de maio, das 07h às 17h. 

Na competição, Arapiraca enfren-
tou a cidade mexicana de Benito Juárez e ven-
ceu-a por WO, expressão usada no esporte 
quando um dos competidores não participa 
da disputa – por problemas climáticos, Benito 
Juárez ficou fora da competição. O projeto é 
uma realização do Sesc Alagoas em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Arapiraca e o 
Sindilojas Arapiraca. É o quarto ano que a 
cidade participa da atividade.

Este ano, 67 escolas (sendo 45 
públicas e 22 particulares) estiveram envolvi-
das na disputa. Entre as organizações não-
governamentais foram 21 e 22 eram do 
governo. As empresas arapiraquenses foram 
bastante participativas: 62 aderiram ao Dia 
do Desafio, o que resultou no engajamento 
de centenas de comerciários.   

As atividades são abertas para a par-
ticipação de qualquer pessoa. Para participar 
é simples: basta procurar um dos pontos do 
projeto na cidade e praticar atividade física. A 
partir dos resultados obtidos, a classificação 
das cidades é estabelecida pelo percentual de 
participação em relação ao número de habi-
tantes. Essas atividades são contabilizadas 
por agentes do Sesc. 

Atividade aconteceu no 
dia 26 de maio, com a 
participação de estudantes, 
comerciários e idosos

In ternat iona l  Spor t  for  A l l  
Association, entidade alemã de promoção do 
esporte para todos. Realizado anualmente, 
sempre na última quarta-feira do mês de 
maio, o Dia do Desafio propõe que as pessoas 
interrompam suas atividades rotineiras e pra-
tiquem, durante 15 minutos consecutivos, 
qualquer tipo de atividade física. 

Incentivo 
O Dia do Desafio incentiva cidades 

dos cinco continentes a promover a prática 
da atividade física diária, ressaltando a 
importância do esporte e do lazer para a 
manutenção da saúde. A ideia surgiu no 
Canadá e vem sendo difundida mundial-
mente pela Tafisa – Trim & Fitness 
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No dia 22, o microempresário Tony Clóves 

(PCB) foi o entrevistado. Ele afirmou que, caso seja elei-

to, não vai lutar por megaprojetos industriais, mas 

pelo micro e pequeno empresário. Tony disse defender 

a economia regionalizada. “Se chegarmos ao poder 

aqui, vamos discutir a economia para o Sertão, 

Agreste, Zona da Mata, porque assim é mais fácil de 

fazer um orçamento no qual todas as regiões sejam 

contempladas”, afirmou. Para o candidato do PCB, a 

única solução para Alagoas é investir no pequeno. 

Para Tony, a construção de um governo com 

capacidade de conversar tanto com os professores 

quanto com os sindicatos, com os setores que fomen-

tam a educação, em pouco tempo resolveria o proble-

ma do analfabetismo no Estado. “O que não está exis-

tindo é o diálogo, a vontade política e a capacidade de 

enxergar que a gente pode resolver o problema”, 

comentou.

No dia 23, o ex-governador de Alagoas 

Ronaldo Lessa (PDT) foi sabatinado. Para ele, o proble-

ma na área da educação não é apenas o analfabetis-

mo. O desafio maior é a evasão escolar. “O problema é 

conquistar essas pessoas para estudar. Temos também 

que fazer no Estado escolas profissionalizantes”, 

defendeu.

Questionado sobre qual meta irá priorizar 

em infraestrutura básica, caso seja eleito, Lessa lem-

brou ter feito um investimento maciço no tratamento 

d’água. “Posso dizer que batemos recorde em termos 

de um governo que colocou mais água dentro do siste-

ma”, afirmou.

Para Lessa, saneamento é fundamental e 

deve ser realizado em conjunto com os governos fede-
Presidente do Sistema Fecomércio, Wilton Malta, ressaltou o momento democrático

ELEIÇÕES 

2010ELEIÇÕES 

2010
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Tony Clóves defendeu o diálogo e a vontade política 
para combater o analfabetismo 

ELEIÇÕES 

2010ELEIÇÕES 

2010

Os jornalistas Luis Vilar e Edivaldo Júnior, em seus
 microblogs (Twitter), comentaram sobre as sabatinas

Collor: “bandido aqui não vai poder se criar”

ral, estadual e municipal, por se tratar de um investi-

mento elevado. Ele classificou como essencial para a 

qualidade de vida.
Outro ponto considerado importante pelo 

candidato é o tratamento de resíduos sólidos. Para essa 
questão, a proposta apresentada por Lessa é que o 
Estado seja um catalisador, promovendo a produção de 
usinas de energia. “Se juntar os municípios de Satuba, 
Santa Luzia e Coqueiro Seco, com o apoio do governo 
do Estado e a tecnologia do governo federal, a gente 
tem condições de transformar o lixo, efetivamente, em 
energia”, sugeriu.

9
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Para Lessa, saneamento é fundamental e deve 
ser realizado em parceria com a União e os municípios Agra destacou a necessidade de renegociar a dívida pública do Estado

A série de entrevistas foi encerrada, 

no dia 26, com o candidato Mário Agra 

(PSOL). Caso seja eleito, Mário acredita que 

um dos primeiros passos deve ser a realiza-

ção de uma auditoria da dívida pública para 

saber quanto o Estado deve e quanto tem a 

receber.

De acordo com Mário, é preciso 

criar as condições para que a dívida pública 

do Estado seja renegociada. Assim será possí-

vel ter recursos suficientes para investir em 

Alagoas, que tem potencial em diversos seto-

res, a exemplo da indústria açucareira, res-

ponsável pela segunda maior produção do 

País em açúcar e álcool. “Defendemos a rene-

gociação da dívida do Estado e tudo que for 

diminuído ou alongado será redirecionado 

para segurança pública, saúde e educação. Só 

assim teremos condições de dar resposta a 

esse caos em que se encontra o nosso 

Estado”, assegurou.

O presidente do Sistema Fecomércio 

/ Sesc / Senac / IFEPD, Wilton Malta, afir-

mou que o objetivo da Fecomércio de rea-

firmar o seu compromisso democrático foi 

atingido, ao abrir espaço para que os seto-

res do comércio de bens, serviços e turismo, 

e a sociedade em geral, conheçam os proje-

tos dos candidatos ao governo de Alagoas. 

No site da Fecomércio [www.fecomercio-

al.com.br] é possível obter mais informa-

ções sobre as entrevistas dos candidatos.
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MAIORES REDES DE SUPERMERCADOS ABREM 
LOJAS E AMPLIAM SERVIÇOS

SENAC CAPACITANDO PARA O VAREJO

Investimentos nas classes C e D alertam sobre 
urgência de capacitação de mão de obra para o Varejo.

As três maiores redes de supermer-
cado do País (Pão de Açúcar, Carrefour e 
Walmart) vão destinar um terço dos R$ 6,3 
bilhões de investimentos anunciados para 
este ano e 2011 para expandir os negócios vol-
tados para as classes C e D. A maior parte des-
ses R$ 2 bilhões será usada na abertura de 
lojas e na reforma de unidades que já atendi-
am clientes dessas classes com renda familiar 
de três a dez salários mínimos, pelo conceito 
da FGV. 

Até o final de 2010, o Walmart abrirá 
50 supermercados TodoDia (varejo) e Maxxi 
(atacado), bandeiras mais populares da rede. 

No primeiro semestre deste ano, já foram ina-
uguradas seis lojas TodoDia e quatro Maxxi 
em cinco Estados – Rio Grande do Sul (RS),  
Bahia (BA), Paraíba (PB), Alagoas (AL) e São 
Paulo (SP).

"O consumidor emergente tem 
maior grau de exigência. Chega à loja infor-
mado sobre preços e marcas. As redes estão 
investindo mais nesse consumidor porque 
sabem que ele não valoriza apenas o preço. 
Por isso investem em atendimento, serviços, 
na ambientação da loja e na variedade de 
produtos", diz Luiz Góes, especialista em 
varejo.

11

O novo contexto alerta sobre a necessidade de capacita-
ção de mão de obra para atender à crescente oferta de vagas no 
setor. Pensando nisso, o Senac Alagoas diversifica a programação de 
cursos voltados para o Varejo, garantindo o fortalecimento do 
comércio varejista, uma área estratégica para o Estado de Alagoas. 

Entre os cursos ofertados, destaque para Vendedor, 
Operador de Caixa, Operador de Supermercado, Estoquista e 

Repositor de Supermercado, Almoxarife, Promotor de Vendas, e 
Operador de Telemarketing. “O aluno sai do Senac pronto para atu-
ar, evitando a perda de tempo e dinheiro por parte do empresário. 
Afinal, vai receber um profissional qualificado”, destaca Cícera 
Paiva, Diretora Técnica do Senac Alagoas, ao reforçar a perspectiva 
da instituição de empresa pedagógica capacitando para o Varejo. 

 

Mão de obra



NAS FESTAS JUNINAS, ARRAIAL SESC DO 
COMERCIÁRIO INVESTE EM TRADIÇÃO
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Considerada uma das mais anima-
das festas juninas de Alagoas, o Arraial Sesc 
do Comerciário tornou possível, mais uma 
vez, que muitas pessoas brincassem ao ritmo 
do autêntico forro pé-de-serra, saboreando o 
clima de tradição que sempre caracteriza os 
festejos realizados pelo Sesc.  

Um dos principais destaques da pro-
gramação foi o concurso de quadrilhas, reali-
zado em duas modalidades: quadrilhas matu-
tas, compostas por alunos das escolas da 
rede pública municipal, e quadrilhas estiliza-
das, cujo concurso foi realizado em parceria 
com a Liga de Quadrilhas de Alagoas (LIQAL). 
Entre as quadrilhas matutas, a campeã foi a 
Arraial Beija-flor, formada por alunos da 
Escola Municipal Walter Pitombo Laranjeiras, 

Concursos de quadrilhas e shows de forró pé-de-serra 
foram destaques da  programação

do bairro do Vergel, em Maceió. Já na compe-
tição dos grupos estilizados, quem levou o 
título foi a quadrilha Luar do Sertão.

Diversos trios e bandas com reper-
tório voltado ao forró e outros ritmos nordes-
tinos se apresentaram em Maceió (nas uni-
dades Poço e Guaxuma) e também na unida-
de Sesc Arapiraca. 

Nos dias 17 e 23 de junho foi a vez 
do tradicional Arraial da Terceira Idade (em 
Arapiraca e Maceió, respectivamente), que 
reuniu centenas de idosos em torno de tradi-
ções como a quadrilha da terceira idade, sor-
teio de balaio e concurso de rainha do milho 
e rei do sabugo. Confira algumas imagens da 
festa.
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FECOMÉRCIO OFERECE VALIDAÇÃO 
DE CERTIFICADOS DIGITAIS
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A internet, hoje, tem se consolida-
do como área de grande relevância para 
diversas ações do dia a dia. Movimentações 
bancárias, declaração de imposto de renda, 
pagamento de contas, compra de bens e ser-
viços e tantas outras necessidades. Para dar 
segurança a estas ações foi criado o 
Certificado Digital, uma tecnologia que ofe-
rece sigilo, rapidez e validade jurídica em 
transações eletrônicas.

O Certificado Digital é uma creden-
cial que identifica uma entidade, seja ela 
empresa, pessoa física, máquina, aplicação 
ou site na web. A Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio/AL), em parceria com a 
Certisign, autoridade credenciada a emitir 
Certificados Digitais, oferece a empresários e 
público em geral o serviço de validação pre-
sencial gratuita, o que garante o acesso a 
todos os benefícios desta nova tecnologia.

O posto de atendimento localizado 
na Fecomércio/AL trabalha com três tipos de 
certificados: e-CNPJ, e-CPF e NF-e. O e-CNPJ 
funciona como uma versão digital do CNPJ e, 
entre outras coisas, garante ao seu portador 
autenticidade e integridade na comunicação 
com a Receita Federal do Brasil (RFB). O e-
CPF é a versão eletrônica do CPF e oferece 

segurança a pessoas físicas nas transações 
via internet. Enquanto que a NF-e é a nota 
fiscal eletrônica.

É lei. Todas as empresas devem ter 
o e-CNPJ. Por consequência, é importante 
ficar atento aos prazos da Receita Federal 
[www.receita.fazenda.gov.br]. A NF-e tam-
bém é obrigatória, mas apenas para os esta-
belecimentos que emitem nota fiscal.

Para adquirir a Certificação Digital 

é necessário comprar o produto no site da 
Certisign [www.certisign.com.br], onde as 
empresas associadas aos sindicatos filiados 
à Fecomércio/AL têm direito a desconto. Em 
seguida, é preciso fazer o agendamento para 
validação no posto de atendimento da 
Federação, através do número 3336-4463 ou 
pelo site da Certisign. Após a sua validação, o 
certificado está apto ao uso.

A adoção deste recurso tecnológi-
co traz como benefícios a eliminação de ati-
vidades burocráticas, o aumento de produti-
vidade das empresas, os avanços efetivos 
para transações econômicas privadas ou 
com o governo, a redução drástica de custos 
operacionais e a total economia de papel.

Em caso de dúvida, a Certisign dis-
ponibiliza o número 0300 789 2378. Em seu 
site você pode encontrar mais detalhes 
sobre o produto, formas de pagamento e 
qual é a documentação necessária para 
adquirir o Certificado Digital.

O Certificado Digital 
é uma credencial 

que identifica uma 
entidade, seja ela 

empresa, pessoa física, 
máquina, aplicação 

ou site na web
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REALIZADO PELO SESC, DIA DO DESAFIO 
MOBILIZOU MAIS DE 100 MIL PESSOAS EM ARAPIRACA

Arapiraca, a segunda maior cidade 
de Alagoas, aderiu à proposta do Dia do 
Desafio e, durante 15 minutos, praticou ativi-
dades físicas, dando uma lição de combate ao 
sedentarismo: 100.132 pessoas, dos 210 mil 
habitantes, participaram da atividade, ou 
seja, 47,56% da população. Realizado mun-
dialmente, o Dia do Desafio aconteceu em 26 
de maio, das 07h às 17h. 

Na competição, Arapiraca enfren-
tou a cidade mexicana de Benito Juárez e ven-
ceu-a por WO, expressão usada no esporte 
quando um dos competidores não participa 
da disputa – por problemas climáticos, Benito 
Juárez ficou fora da competição. O projeto é 
uma realização do Sesc Alagoas em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Arapiraca e o 
Sindilojas Arapiraca. É o quarto ano que a 
cidade participa da atividade.

Este ano, 67 escolas (sendo 45 
públicas e 22 particulares) estiveram envolvi-
das na disputa. Entre as organizações não-
governamentais foram 21 e 22 eram do 
governo. As empresas arapiraquenses foram 
bastante participativas: 62 aderiram ao Dia 
do Desafio, o que resultou no engajamento 
de centenas de comerciários.   

As atividades são abertas para a par-
ticipação de qualquer pessoa. Para participar 
é simples: basta procurar um dos pontos do 
projeto na cidade e praticar atividade física. A 
partir dos resultados obtidos, a classificação 
das cidades é estabelecida pelo percentual de 
participação em relação ao número de habi-
tantes. Essas atividades são contabilizadas 
por agentes do Sesc. 

Atividade aconteceu no 
dia 26 de maio, com a 
participação de estudantes, 
comerciários e idosos

difundida mundialmente pela Tafisa – Trim & 
Fitness International Sport for All Association, 
entidade alemã de promoção do esporte para 
todos. Realizado anualmente, sempre na últi-
ma quarta-feira do mês de maio, o Dia do 
Desafio propõe que as pessoas interrompam 
suas atividades rotineiras e pratiquem, duran-
te 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de 

Incentivo 
O Dia do Desafio 

incentiva cidades dos cinco con-
tinentes a promover a prática 
da atividade física diária, res-
saltando a importância do 
esporte e do lazer para a manu-
tenção da saúde. A ideia sur-
giu no Canadá e vem sendo 
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MANDATO DO PRESIDENTE DO
SISTEMA FECOMÉRCIO/AL É
PRORROGADO POR MAIS QUATRO
ANOS

MAQUINETAS - Entrou em vigor, desde o dia 1º 
de julho último, o novo código de atuação do seg-
mento de cartões de crédito, que extingue os con-
tratos de exclusividade entre as bandeiras de car-
tões. Atualmente, 95% deste mercado está nas 
mãos das bandeiras Visa e Mastercard, cujas 
maquinetas são vinculadas às operadoras Cielo e 
Redcard.

TÍTULO – O presidente do Sistema Fecomércio / 
Sesc / Senac / IFEPD, Wilton Malta, foi agraciado, 
no dia 19 de junho último, com o título de sócio-
honorário da Academia Palmeirense de Letras, 
Ciências e Artes (Apalca). O título foi recebido 
durante a solenidade de entrega da premiação 
aos vencedores do IV Concurso Prosa e Verso, que 
marcou os dez anos de fundação da Academia 
Palmeirense.  

TWITTER  - A primeira mensagem de publicidade 
no serviço de microblogs Twitter foi ao ar em 
junho. Trata-se da sequência "Toy Story 3", da 
Disney, que figura na última posição dos Trending 
Topics hoje. A Disney é apenas uma das novas par-
ceiras do Twitter para anúncios, em um grupo que 
inclui a rede Starbucks e a varejista de eletrônicos 
Best Buy, segundo o "Telegraph". A intenção do 
Twitter é se tornar um negócio lucrativo e autôno-
mo em termos de receita. 

POSSE – O presidente da Fecomércio/AL, Wilton 
Malta, prestigiou a posse do presidente do 
Sistema Fecomércio MS, Edison Ferreira de 
Araújo, no dia 25 de junho último, em Campo 
Grande (MS). A solenidade de posse contou com a 
participação de presidentes de várias federações 
do País.

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

O encerramento da gestão 2006 -
2010 do presidente do Sistema Fecomércio / 
Sesc / Senac / IFEPD, Wilton Malta, e da dire-
toria ocorreu no dia 18 de junho último. Na 
oportunidade, foram assinadas as atas que 
prorrogam o mandato até 2014. Um almoço 
no Dom Carlo Ristorante, realizado no dia 30, 
marcou o início da nova gestão. Os represen-
tantes do Sistema e dos sindicatos filiados 
apontaram os avanços dos últimos anos e 
renovaram o compromisso de crescimento. 

“Vamos continuar trabalhando 
para engrandecer o Sistema, fortalecer os 
empresários e garantir bem-estar aos comer-
ciários”. Esse foi o chamado de Wilton Malta 
para os próximos quatro anos. O presidente 
reconhece a evolução das entidades, mas dei-
xou claro ser necessário ainda mais trabalho 

das lideranças e de todos os colaboradores.
Malta afirmou que a integração do 

Sistema foi o que proporcionou um cresci-
mento real ainda mais destacado. “Vamos 
renovar no aspecto de trabalharmos ainda 
mais unidos”, observou. 

Para ele, o compromisso do Sistema 
Fecomércio no Estado deve transcender sua 
missão, que é direcionada aos empresários e 
comerciários, e chegar à sociedade em geral, 
como na campanha em parceria com a 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em 
prol das vítimas da enchente que atingiu vári-
os  municípios de Alagoas no último dia 18 
de junho.

A solidariedade mobilizou todos os 
colaboradores do Sistema. Essa postura foi 
elogiada pelo presidente, que disse não espe-
rar outra atitude dos colaboradores. Malta 
agradeceu o apoio da diretoria e dos funcio-
nários não apenas na Campanha Sistema 
Solidário, mas durante os quatro primeiros 
anos de sua gestão. 

O primeiro vice-presidente da 
Fecomércio, José Gilton Pereira, também pre-
sidente do Sindilojas Palmeira, agradeceu a 
atenção de Malta aos sindicatos e o apoio do 
Sesc e do Senac aos sete sindicatos associa-
dos à Fecomércio. O mesmo reconhecimento 
foi feito pelo vice-presidente da Fecomércio, 
Valdomiro Feitosa.

Entre os diretores que participaram 
da confraternização que marca o início da 
gestão 2010 – 2014 estavam Canuto 
Medeiros de Castro, Ana Luiza Araujo Soares, 

José Antonio Vieira, Eduardo Lima, 
Valdomiro Feitosa e Maurício Félix. 

Também estiveram presentes o 
diretor regional do Sesc, Efigênio 
de Almeida Neto, e a diretora 
regional do Senac, Telma 
Ribeiro. Participaram ainda a 
secretária-geral da Fecomér-
cio, Tânia Leopoldo, o coorde-
nador de Projetos da Feco-
mércio, Diego Gaia, e a auxi-
liar administrativo Simone 
Lima.     
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1º Vice-presidente: José Gilton Pereira Lima
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Silva, José Roberval Cabral S. Gomes (licenciado), 
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Neto Amorim,  Ronaldo da Silva, Elizabete Cruz Lobo e 
Evandro Santos Cysneiros.
Suplentes do Conselho Fiscal: Jadelson Barbosa Vital, 
Júlio César  Permínio Tenório e Flávio Monteiro.
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e José Gilton Pereira Lima (suplente).
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dos Índios, Sindicato do Comércio Atacadista do Estado 
de Alagoas.
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ENQUETE APONTA SANEAMENTO
BÁSICO COMO MAIOR DESAFIO
AMBIENTAL PARA MACEIÓ

Real izada pelo 
Sesc, a Semana do Meio 
Ambiente levou aos alagoa-
nos exposição, oficinas e 
divulgação de informações 
voltadas à discussão sobre o 
desenvolvimento sustentá-
vel e sobre práticas em prol 
do uso consciente de recur-
sos naturais. Mas um dos 
principais destaques da pro-
gramação, que aconteceu 
no período de 30 de maio a 
05 de junho, no shopping 
Pátio Maceió, foi a realiza-
ção da enquete “Qual será o 
maior desafio ambiental em 
Maceió durante a próxima 
década?”

O resultado da enquete, que tam-
bém estava disponível no site do Sesc Alagoas, 
foi o seguinte: 16,9% das pessoas responde-
ram que o maior desafio seria arborizar a cida-
de; 26,7% responderam que seria implantar a 
coleta seletiva em larga escala; 28% que seria 
tornar o transporte público mais eficiente para 
diminuir o número de veículos particulares 
nas ruas e 28,2% responderam que o maior 

desafio será investir no saneamento básico 
atingindo 100% população da cidade. No 
total, 1.410 participaram da pesquisa.

O Sesc Alagoas irá investir ainda 
mais em ações voltadas ao meio ambiente, já 
que a responsabilidade ambiental tornou-se 
uma das diretrizes da entidade em todo o 
Brasil. 

Realizada pelo Sesc Alagoas, pesquisa integrou a 
programação da Semana do Meio Ambiente

Pessoas de todas as idades participaram gratuitamente das oficinas 
que incentivavam o uso de material reciclável 

 A enquete realizada pelo Sesc teve o objetivo 
de lançar o debate sobre o meio ambiente




