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E D I T O R I A L

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Alagoas (Feco-
mércio/AL) vive um novo referencial de desen-
volvimento, acentuado pelo desempenho adqui-
rido no programa do Sistema de Excelência em 
Gestão Sindical (SEGS). A gestão iniciada em 
2006 trouxe conquistas importantes e com a pror-
rogação do mandato, que se estende até 2014, o 
intuito é fortalecer ainda mais a atuação da enti-
dade.

É importante ressaltar que este desen-
volvimento foi alcançado a partir do trabalho de 
uma equipe concatenada com os interesses do 
Sistema. Um período em que as ações foram pau-
tadas pelo planejamento estratégico desenvolvi-
do. No qual foi criado um direcionamento capaz 
de proporcionar indicadores de significativa rele-
vância, entre eles, o fato de superar as metas esta-
belecidas pelo SEGS, a concretização de impor-
tantes parcerias e tantas outras realizações em 
favor da categoria do comércio de bens, serviços 
e turismo.

O novo mandato se inicia com o com-
prometimento renovado. O destaque inicial é a 
formação da primeira turma do convênio firma-
do entre Fecomércio e Sebrae para capacitação 
com foco em melhoria de gestão e empreende-
dorismo. A turma conta com quinze micro e 
pequenos empresários do município de Palmeira 
dos Índios e é apenas o início do projeto, que visa 
capacitar cem micro e pequenos empresários ala-
goanos.

Baseado em iniciativas como esta é que 
o planejamento estratégico da atual gestão edi-
ficará suas metas, com o propósito de ampliar as 
ações em prol do fortalecimento do comércio e, 
por consequência, contribuir para o desenvolvi-
mento do Estado.

Presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/
SENAC/ IFEPD Alagoas

Wilton Malta

A menos de dois anos do início da 
crise financeira, que se instalou sobre o 
mundo no final de 2008, e após um pacote 
de medidas reativas que então evitaram 
uma crise interna mais séria, o Governo 
Federal retoma uma antiga e conhecida ten-
dência de paulatino aumento de carga tribu-
tária.

O alvo desta vez foram os comerci-
antes atacadistas de setores estratégicos da 
economia, como o comércio de combustíve-
is, autopeças, medicamentos, itens de higie-
ne e limpeza, etc, que terão de experimentar 
uma considerável majoração da carga da 
contribuição ao PIS e da COFINS.

A instrumentalização do aumento 
se deu mediante a recente Medida 
Provisória n.° 497, de 27/07/2010, através 
da qual houve a equiparação do comercian-
te atacadista ao industrial ou importador, 
que devido à sistemática concentrada de tri-
butação, sujeitavam-se à alíquota majorada 
do PIS e da COFINS, quando comparada ao 
somatório das alíquotas gerais de 9,25%.

 Até então, a tributação concentra-
da, ou monofásica, como ficou conhecida, 
incidia exclusivamente sobre o industrial ou 
importador, reduzindo a zero a tributação do 
PIS e da COFINS nas fases subsequentes (co-
mércio atacadista e varejista). Como manei-
ra a compensar a desoneração do comércio 
e a incidência concentrada sobre o preço de 
custo, existia um significativo incremento da 
alíquota no regime da monofasia, com a 
vedação da tomada de créditos a tais seto-
res.  

Através da comentada equipara-
ção do atacadista ao industrial/importador, 
aqueles passarão a se sujeitar igualmente as 
alíquotas concentradas (majoradas), sendo 
então reintroduzidos a uma tributação posi-
tiva, até então sujeita à alíquota zero. A 
suposta medida paleativa, que faria o con-
traponto a novel tributação do setor, estaria 
na permissão a estes (até então vedada) 
a tomada de créditos pelos 'insumos' da 
atividade.        

Ocorre, por sua vez, que o apro-
veitamento dos comentados créditos, 
além das restrições naturais impostas 
principalmente pelas autoridades fisca-
is, dar-se-á, conforme o próprio texto da 
medida provisória, sobre as alíquotas 
gerais das contribuições (9,25%, quan-
do somadas), enquanto que o valor do 

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 497, DE 
27/07/2010, IMPÕE AUMENTO DE 
CARGA TRIBUTÁRIA A PRODUTOS 
BÁSICOS E ESTRATÉGICOS

tributo pelo faturamento das empresas será 
calculado adotando-se as alíquotas majora-
das, bem mais significativas que as genéri-
cas.

A aplicação de alíquotas mais pesa-
das dentro do conceito inicial de tributação 
concentrada se justificava pela sua base de 
cálculo ser o preço de fabricante ou importa-
dor, inferior ao praticado no atacado ou vare-
jo. Sujeitar, no entanto, o atacadista a 
mesma alíquota do fabricante, sem lhe per-
mitir o crédito com base na mesma alíquota, 
desnatura o conceito desta sistemática de tri-
butação, resultando em verdadeiro e masca-
rado aumento de carga tributária.

Enfim, ao se conformar esta inter-
pretação, distancia-se o Governo do discur-
so oficial de que o objetivo era evitar o pla-
nejamento tributário ilícito, pelo qual indus-
triais estariam montando empresas de dis-
tribuição para subfaturar o preço da indús-
tria e concentrá-lo no atacadista (então su-
jeito à alíquota zero), e assim reduzindo a 
carga das referidas contribuições.

Segundo a medida provisória, o 
novo regime produzirá efeitos a partir do pri-
meiro dia do quarto mês subsequente à 
publicação do diploma legal. São então qua-
tro meses para que não só os distribuidores e 
atacadistas, mas industriais e até consumi-
dores, estes últimos que sentirão a majora-
ção da carga no aumento natural de preços, 
se organizem para cobrar do Congresso 
Nacional a rejeição do decreto presidencial.

CARGA
TRIBUTÁRIA
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SESC REALIZA MAIS UMA EDIÇÃO DO DIA
DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO
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Palestras, oficinas, 
sessões de vídeo e 
ações de saúde 
integraram a 
programação, 
desenvolvida em 
parceria com o Senac

Realizado há 26 anos pelo Sesc 
Alagoas, o Trabalho Social com Idosos (TSI) 
dá-se através de ações que integram e valori-
zam o idoso, a exemplo do Dia da Qualidade 
de Vida do Idoso, que aconteceu no dia 7 de 
julho, das 08h às 16h30, no Sesc Poço, com 
acesso gratuito. A ação, que teve a participa-
ção de 427 idosos, teve o apoio do Senac 
Alagoas e de outros parceiros. 

Durante todo o dia foram realizados 
cálculo de índice de massa corpórea (IMC), 
aferição de pressão, vacinação, orientação 
nutricional, torneios de jogos de salão (dama, 
dominó e baralho), oficinas de artesanato 
(como bijuteria em tecido e dècoupage em 
cerâmica), corte de cabelo, sessões de cine-
ma, massoterapia e meditação. A programa-
ção contou também com as palestras 
Prevenção contra os acidentes domésticos na 
terceira idade e Estresse e depressão na ter-
ceira idade, às 15h. 

Em sua 5ª edição, o Dia da 
Qualidade de Vida do Idoso teve ainda almo-
ço dançante, o “plantão de direitos”, com 
informações sobre os direitos da terceira ida-
de, e as oficinas Memória e Equilíbrio & pos-
tura.   

P
U

B
L
IC

ID
A

D
E

Centenas de idosos foram beneficiados pela programação realizada 
pelo Sesc Alagoas: as ações têm como objetivo incentivar a busca pela 
qualidade de vida na terceira idade
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PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM O MEIO AMBIENTE FAZ 
CRESCER NÚMERO DE VAGAS ECOLÓGICAS

A preocupação mundial 
com o meio ambiente e a maior ocorrência de 
fenômenos climáticos têm impulsionado os 
setores produtivos e econômicos para os cha-
mados empregos verdes em atividades como 
indústria de energias renováveis, construção 
civil de baixo impacto ambiental, reciclagem 
e agricultura.  Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), nas próximas 
décadas serão criados mais de 1 bilhão de 
empregos verdes. A maioria deles está na agri-
cultura.  No Brasil, a OIT  calcula que existem 
2,6 milhões desses  empregos.

A OIT define empregos verdes como 
postos de trabalho nos setores de agricultura, 
indústria, construção civil, instalação e manu-
tenção, bem como em atividades científicas, 
técnicas, administrativas e de serviços que 
contribuem para a preservação ou restaura-
ção da qualidade ambiental. São empregos 
que ajudam a proteger e restaurar ecossiste-
mas e a biodiversidade; reduzem o consumo 
de energia, materiais e água por meio de 
estratégias de prevenção eficazes; e minimi-
zam ou evitam a geração de todas as formas 
de resíduos e poluição. 

Ciente dessas demandas e das opor-
tunidades geradas no mercado de trabalho, o 
Senac Alagoas  profissionaliza nesse segmen-
to por meio do Senac Ambiental, oferecendo  
cursos, consultoria empresarial e projetos 
ambientais para o fortalecimento do meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentável. 
“É indispensável a qualificação profissional 
neste setor, pois a  questão ambiental é inter-
disciplinar e perpassa todas as áreas do 
conhecimento. No mundo do trabalho, os 
empregos verdes são os que mais crescem”, 
afirma Marcelo Ribeiro, instrutor  de meio 
ambiente do Senac.

Ele ressalta o diferencial dos cursos 
do Senac Alagoas; “Nossos preços são acessí-

No mundo, são mais de 1 bilhão de vagas. No Brasil, 2,6 milhões de postos 
de trabalho. O Senac  Alagoas capacita para esse mercado em expansão

A área de Meio Ambiente oferece 
diversos cursos para quem busca capacita-
ção nesse segmento em expansão e que 
necessita de profissional qualificado. Entre 
eles estão os de Perícia Ambiental, 
Conscientização e Educação Ambiental, 
Legislação Ambiental, Aperfeiçoamento em 
Gestão Ambiental, Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, Criação e Gerenciamento 
de Ongs. 

Já para quem procura especializa-
ção, o Senac Alagoas oferece a Pós-
Graduação em Educação Ambiental. A previ-
são de início da próxima turma é no mês de 
outubro. As inscrições já estão abertas. 
Outras informações sobre os cursos do seg-
mento pelos telefones 2122-7801 e 0800 
082-2005.

veis, dispomos de uma excelente estrutura, 
temos profissionais capacitados, o referencial 
de qualidade de uma instituição com mais de 
60 anos de tradição na formação profissional 
e parceria com órgãos ambientais, a exemplo 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,  
Secretaria Municipal de Preservação do Meio 
Ambiente e Instituto do Meio Ambiente”, 
observa Marcelo Ribeiro.  

Alunos em turma de Meio Ambiente



CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E 
EMPREENDEDORISMO
COMEÇA EM PALMEIRA

Quinze micro e pequenos empresá-
rios do município de Palmeira dos Índios for-
mam a primeira turma do convênio firmado 
entre a Fecomércio e o Sebrae para capacita-
ção com foco em melhoria de gestão e 
empreendedorismo. A iniciativa de realizar o 
curso foi bem recebida pelos empresários, 
que consideram necessário ter conhecimento 
para melhorar a qualidade de atendimento e 
se manterem firmes no mercado competitivo. 

O início da capacitação será no mês 
de setembro. O curso terá carga horária de 70 
horas, com duas aulas por mês, totalizando 
oito horas mensalmente, durante nove 
meses. O prazo definido é para não sobrecar-
regar os empresários e evitar desistências. As 
aulas serão ministradas por um instrutor do 
Sebrae que se deslocará até Palmeira dos Índi-
os.    

A Farmácia Ferreira tem 70 anos de 
história. Localizada no coração de Palmeira 
dos Índios, é a drogaria mais antiga do muni-
cípio e aderiu ao convênio. A matriarca da 
família, Letícia Araújo Ferreira, 82 anos, é 
quem abre as portas do estabelecimento dia-
riamente. O empreendimento é administrado 
pela família e quem fará a capacitação é a 
nora de Letícia, Gilene Cerqueira de Melo.

 Para Gilene, todos os empresários 
deveriam fazer consultoria em suas empre-
sas. “Sinto uma acomodação de alguns 
empresários que acham que sabem ganhar 
dinheiro e não precisam se qualificar”, obser-
vou. Ela reconhece que precisa de ajuda para 
auxiliar a família na administração da farmá-
cia e admite que busca se aperfeiçoar com 
quem pode contribuir. Por isso, aproveita 
todas as oportunidades para se capacitar.

O proprietário do Nosso Mercado, 
Alex de Holanda Pinto, disse que a expectati-
va com a capacitação é melhorar o desempe-

nho de sua empresa, que tem 19 anos de ati-
vidade e emprega sete funcionários. “Temos 
de buscar sempre o aprimoramento porque 
o patrimônio de qualquer empresa é o clien-
te. Por isso, precisamos sempre melhorar o 
atendimento”, ressaltou.

Para Alex, um dos desafios do 
empresário é fazer com que o funcionário se 
sinta parte da empresa e perceba que os 
avanços do estabelecimento representam 
também o crescimento do colaborador. 

Especificamente sobre o setor 
supermercadista, Alex disse que o cresci-
mento foi grande no município, acompa-
nhando uma tendência nacional com o pro-
grama do governo federal Bolsa Família. No 
caso de Alex, são dez estabelecimentos do 
mesmo segmento em um raio de aproxima-
damente 300 metros. “Com a chegada das 
grandes redes, os outros precisam se qualifi-
car, melhorar o mix, arrumar a loja e adotar 
outras atitudes”, observou. 

Convênio – Pelo convênio serão 
capacitadas 100 empresas no Estado para 
melhorar a competitividade e a qualidade. A 
prioridade do convênio são as empresas 
associadas aos sete sindicatos representa-
dos pela Fecomércio. Desse total, 30 vão 
receber consultoria in loco. Cada empresário 
pode levar um acompanhante, que poderá 
ser o gerente ou sócio.

O convênio prevê ainda, como 
resultados, a ampliação em 20% no fluxo de 
clientes atendidos e a realização de um diag-
nóstico das 100 empresas por ano, no intui-
to de identificar o desenvolvimento e as 
necessidades de melhorias e estimular, até 
dezembro de 2012, 30 desses empresários 
capacitados a participarem do Prêmio 
Estadual da Qualidade para as MPEs. 

Segundo Alex, o patrimônio da
empresa são os clientes

Gilene acredita que todas as 
empresas devem fazer consultoria
  

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

CÓDIGO - Todos os estabelecimentos comercia-
is e de prestação de serviços do País devem dispo-
nibilizar aos clientes pelo menos um exemplar do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 
A lei foi sancionada no dia 21 de julho pelo presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. O código deve 
estar em local visível e de fácil acesso ao público. 
Em caso de descumprimento, a punição prevista 
é multa de até R$ 1.064,10.

APROVADA - O Senado Federal aprovou em 
segundo turno, no dia 3 de agosto, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 64/07, da senadora 
Rosalba Ciarlini (DEM-RN), que amplia a licença 
à gestante de 120 para 180 dias. A PEC, que rece-
beu 62 votos favoráveis e nenhum voto contrário, 
seguiu para a Câmara dos Deputados.

ISENÇÕES - Os cerca de quatro mil empresários 
atingidos pelas enxurradas que devastaram 
alguns municípios alagoanos, em junho deste 
ano, estão desobrigados do pagamento do ICMS 
e de taxas de serviço cobradas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz) até o próximo mês de 
dezembro. A Lei nº 7.180, que permite os benefí-
cios fiscais, foi aprovada pela Assembleia 
Legislativa no dia 22 de julho. 

AGRADECIMENTO - O Sindilojas Palmeira dos 
Índios realizou o 1º café da manhã com os empre-
sários do município, no dia 23 de julho. Na opor-
tunidade, o presidente do Sindilojas Palmeira, 
José Gilton Pereira, agradeceu o apoio da 
Fecomércio, especialmente do Sesc e do Senac, 
do Conselho Regional de Contabilidade e da 
Junta Comercial. Esta última acolheu o pleito da 
entidade e transferiu a sede para a área urbana 
de Palmeira. A Junta Comercial palmeirense aten-
de 18 municípios que ficam localizados no entor-
no da cidade. 

FECOMÉRCIO FOLHA 
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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 

FOLHA 
FECOMÉRCIO SENAC

6

P
U

B
L
IC

ID
A

D
E



FOLHA 
FECOMÉRCIOSENAC

UMA PARCERIA BEM SUCEDIDA DO SENAC-AL
COM EMPRESAS ALAGOANAS GARANTE 
QUALIFICAÇÃO E EMPREGO PARA OS JOVENS

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

7

Um momento marcante na vida de 
jovens que sonham com o primeiro empre-
go. Na aula inaugural do curso de 
Aprendizagem em Serviços Hoteleiros, no 
Senac Poço, nesta segunda-feira (16.08), 
Victor Augusto de  Barros Moreira Santos 
era um dos mais empolgados. Ele tem ape-
nas 15 anos e graças ao Programa Jovem 
Aprendiz, foi contratado para atuar como 
Auxiliar Administrativo no Hotel Radisson 
Maceió. “Espero  que seja uma  experiência 
boa e marcante esse meu primeiro emprego, 
pois quando concluir o ensino médio pre-
tendo cursar Administração e Marketing”, 
revelou. 

A mãe do jovem Thiago também 
não escondia a satisfação de ver seu filho 
entre os selecionados para o  programa 
Jovem Aprendiz.  “Estes momentos que ele 
passará no curso e também no hotel o aju-
darão a escolher a futura profissão. Sei que 
ele ganhará amadurecimento e equilíbrio, 
importantes para o seu sucesso profissional.  
Ele terá uma excelente formação pois  o 
Senac é uma instituição na qual confia-
mos”, afirmou  Jeane  de Barros Moreira.  
Ela própria foi aluna do Senac há mais de 15 
anos. “Fiz  vários cursos no Senac e um deles 
me garantiu o emprego - o curso de Emissão 
de Bilhetes e por 15 anos trabalhei como  
Agente de Viagem”, explicou esta mãe, que 
atualmente atua como Agente de Eventos 
do Hotel Radisson.  

A coordenadora do Programa de 
Aprendizagem do Senac Alagoas, 
Rosemeire  Pureza, explicou aos jovens e 
também aos pais presentes à aula inaugu-
ral, a importância do Programa. desenvolvi-
do pelo Senac Alagoas com a parceria de 
várias empresas. O programa Jovem 
Aprendiz garante capacitação  e emprego a 
adolescentes, na faixa etária dos  14 aos 24 
anos. Ele  é desenvolvido em conformidade 
com o Decreto Lei 5.598, que  determina a 
contratação de 5% a 15%  de adolescentes 
por empresa por meio de contrato de traba-

lho especial com duração de um ano, tendo 
ainda como foco a inclusão social.

 Os jovens são capacitados no 
Senac, onde passam em média cinco meses, 
atuando o restante do período dentro das 
empresas. Em 2009, O Senac Alagoas conta-
bilizou a capacitação de  437 adolescentes, 
nos cursos de  Vendedor Balconista (5 tur-
mas),  Assistente Administrativo ( 3 turmas),  
Operações em  Supermercados ( 3 turmas),  
Atendente de Farmácia ( 1 turma), Serviços 
Hoteleiros (1 turma). Ganham os jovens e as 
empresas, que estão contribuindo para a 
inclusão social dos adolescentes beneficia-
dos pelo programa.

“As empresas proporcionam uma 
formação profissional para esses jovens e 
ganham com a descoberta de novos talen-
tos, pois a maioria deles tem garra, determi-

nação  e vontade de crescer na empresa 
onde estão atuando”, explica  Rosemeire 
Pureza, que atribui o sucesso do Jovem 
Aprendiz a  uma boa seleção por parte das 
empresas, à  excelente capacitação garan-
tida pelo Senac e à parceria com  o  órgão 
fiscalizador, que em Alagoas é a 
Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego. Os parceiros  do Senac no progra-
ma são muitos e incluem as grandes redes 
de supermercados e hotéis,  concessioná-
rias de veículos e lojas de departamento.

Outra boa notícia  é que 20% dos 
jovens são contratados pela empresa tão 
logo concluem o contrato temporário de 
trabalho. Disciplina, responsabilidade, orga-
nização, ética e autoestima são alguns dos 
valores que os jovens aprendem no curso 
no Senac e desenvolvem na prática do ambi-
ente de trabalho quando estão no  progra-
ma de aprendizagem. A coordenadora 
Rosemeire Pureza  ressalta que os interes-
sados em participar do programa, devem 
procurar os RH's ou Setor de Pessoal das 
empresas do seguimento do comércio e 
prestadoras de serviços munidos de currí-
culo e documentos pessoais (CTPS,RG, CPF 
e Declaração de Matrícula).

Aula inaugural do curso  
Aprendizagem em Serviços 
Hoteleiros

O aluno Victor Augusto com a mãe 
Jeane de Barros Moreira
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A ginástica está para Dinamarca 
assim como o futebol está para o Brasil. Esse 
esporte com contornos artísticos ganhou des-
taque no mês de agosto na programação do 
Sesc Alagoas. Intitulado Fjelsted Gym Team, o 
time de ginástica da Dinamarca esteve em 
Maceió nos dias 02 e 03 de agosto para reali-
zação de workshop e apresentação, respecti-
vamente. Ambos foram gratuitos. Ao final da 
apresentação, o grupo foi homenageado com 
a entrega da Medalha Sesc Alagoas, ofertada 
às pessoas e instituições que contribuem para 
a promoção do bem-estar social de comerciá-
rios e demais usuários do Sesc. 

A Dinamarca foi o primeiro país a 
implantar a ginástica nas escolas, em 1801. 
Com movimentos suaves e naturais, o méto-
do dinamarquês é repetido nas escolas ao 
redor do mundo e veIo a Maceió para mais 
uma apresentação.

SESC ALAGOAS RECEBE TIME DE GINÁSTICA DA DINAMARCA
O grupo realizou workshop e apresentação gratuitos em Maceió
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A Associação Esportiva de 
Ginástica Dinamarquesa (DGI) é 
uma ampla organização nacional 
que promove o esporte e a cultura. 
Através de suas diversas atividades, 
a DGI apóia e estimula associações 
amadoras na promoção da educa-
ção não formal entre jovens e adul-
tos, abrangendo 4.959 entidades 
locais, com cerca de 1,3 milhões de 
associados. Estes números são bas-
tante expressivos, pois a população 
total da Dinamarca é de aproxima-
damente 5 milhões de habitantes.

O grupo

Após apresentação, grupo recebeu a 
Medalha Sesc Alagoas

A apresentação do Time de 
Ginástica da Dinamarca em 
Maceió (acima) foi prestigiada 
por centenas de pessoas. Ao 
lado, os ginastas durante 
realização do workshop para 
estudantes e professores 
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Ginástica, relaxamento e depoi-

mentos emocionados que servem de exem-

plo para quem quer envelhecer de forma sau-

dável,  marcaram o seminário Cuidados com 

os Idosos, organizado pelos concluintes do 

curso Cuidador de Idosos do Senac Alagoas, 

sob a supervisão da instrutora Julianna 

Meirelles.  “O idoso tem que ter autonomia. 

Eu nunca esperei que meus filhos me levas-

sem para lugar nenhum. Aos 60 anos, fiz teste 

para trabalhar no Bompreço e fui selecionada 

DICAS DE VIDA SAUDÁVEL E DEPOIMENTOS EMOCIONADOS 
MARCARAM O SEMINÁRIO PROMOVIDO PELOS CONCLUINTES
DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS DO SENAC

entre 300 candidatos; quando surgiu a 

Universidade Aberta da Terceira Idade (Unci-

sal), eu me matriculei nos cursos, e cuido com 

muito prazer dos idosos da associação da qual 

participo. Se meus filhos me pedem para cui-

dar de meus netos, eles têm que agendar 15 

dias antes”. O depoimento aplaudido por 

todos os presentes no auditório do Senac 

Poço, foi da presidente da Associação da 

Terceira Idade, Darcy Gonçalves de Almeida, 

de 70 anos. 

Outra que destacou a importância 
de atividades diárias para o bem-estar físico e 
emocional dos idosos, foi  Maria José Sobral, 
de 67 anos. Aposentada há sete, ela disse que 
aprendeu a se alimentar e até a  andar da 
forma correta (com noções de equilíbrio e pos-
tura) por meio dos ensinamentos repassados 
na Universidade Aberta da Terceira Idade. “O 
idoso precisa  ter  atividades para reintegrar-
se à sociedade e aprender a envelhecer com 
qualidade de vida”, afirmou.  

Além dos depoimentos, os concluin-
tes do curso Cuidador de Idosos, explicaram 
ao público presente  ao seminário,  como 
ações do dia a dia podem ajudar na maior inte-
gração das pessoas da terceira idade, seja por 
meio da cultura, do lazer e até da espirituali-
dade. Feliz com a conclusão do curso, Rafaela 
Nonato, 18 anos, conseguiu trabalho antes de 
concluir os estudos. Ela cuida de uma idosa 
portadora de Alzheimer e diz que o primeiro 
curso feito no Senac abrirá portas para novos 
desafios profissionais. “Pretendo fazer o 
curso superior de Enfermagem e a conclusão 
desta etapa aqui no Senac  me coloca no cami-
nho certo”, diz.  O Senac também tem cursos 
para pessoas da Melhor Idade nas áreas de 
Informática (Informática para Maturidade) e 
Beleza (Automaquiagem para Maturidade). 
Informações sobre estes cursos e novas tur-
mas do curso Cuidador de Idosos pelos telefo-
nes 2122-7801 ou pelo site www.al.se-
nac.br.

Platéia do curso

Concluintes do curso Cuidador de Idosos
Darcy Cavalcante - pres. Assoc. da 
Terceira Idade / AL
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Desde 2006 à frente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD, Wilton Malta 
comenta sobre o trabalho desenvolvido e 
algumas das ações implementadas em seu 
primeiro mandato, que foi prorrogado até 
2014. 

Na nova fase da entidade houve 
uma reformulação na gestão, que vem tra-
zendo resultados positivos, segundo Malta. 
Apesar de reconhecer que os primeiros pas-
sos foram fundamentais, o presidente da 
Fecomércio admite que ainda há muito a ser 
feito.

A disponibilização de produtos e 
serviços, a exemplo da Serasa e certificação 
digital, teve como objetivo atender às neces-
sidades dos empresários. Antevendo as 
ações, a entidade teve a percepção de elabo-
rar o planejamento estratégico. Acompanhe 
a entrevista e saiba mais sobre as ações da 
Fecomércio no site da entidade.  

 - Os trabalhos já implanta-
dos e identificados como potenciais foram 
baseados no levantamento das necessidades 
descritas como pontos fortes e fracos, opor-
tunidades e ameaças da “Matriz de SWOT” 
junto ao planejamento estratégico da enti-
dade. Após a identificação das necessidades 
da nossa categoria, descrevemos em objeti-
vos, no planejamento estratégico, quais seri-
am os produtos e serviços a serem implanta-
dos e trabalhados pela Fecomércio/AL.

A Fecomércio, ao longo dos dois últimos 
anos, administrou um trabalho participativo 
com metas estipuladas pelo planejamento 
estratégico, medidas por indicadores sobre 
os quais desenvolvemos uma maturidade da 
gestão. Chegamos a ultrapassar a meta esta-
belecida de pontuação do SEGS, em 2009. A 
pontuação estipulada foi de 200 pontos e 
atingimos 212 pontos. A nossa entidade está 
entre as quatro do País que passaram para o 
nível II do SEGS. 

Por ordem, os critérios são os seguintes: lide-
rança; estratégias e planos; clientes; socieda-
de; informação e conhecimento; pessoas; pro-
cessos e resultados. Assim como a 
Fecomércio, dos sete sindicatos associados a 
nossa entidade, seis obtiveram êxito no 
desenvolvimento do SEGS. Um dos sindica-

FOLHA FECOMÉRCIO - A Fecomércio 
adotou uma nova metodologia de tra-
balho na sua gestão. Qual é?
WILTON MALTA

De que forma o Sistema de Excelência 
em Gestão Sindical (SEGS) contribuiu 
para essa nova fase da Fecomércio?

Quais os critérios avaliados? 

MUDANÇAS NA GESTÃO GARANTEM AVANÇOS

tos foi prejudicado porque a colaboradora 
capacitada nos processos do SEGS foi desliga-
da da empresa.  

A Fecomércio firmou convênio com a 
Fundação Getúlio Vargas – Escola de Pós-
Graduação em Economia (FGV/EPGE), atra-
vés da Faculdade de Administração e 
Negócios (FAN). Os empresários do comércio 
de bens, serviços e turismo, em dia com a con-
tribuição sindical, seus dependentes e colabo-
radores do Sistema Fecomércio/Sesc/Se-
nac/IFEPD podem fazer os cursos da FGV e 
obter descontos. Outro convênio importante 
foi com o Sebrae, para atendimento a cem 
micro e pequenas empresas associadas aos 
sindicatos representados pela Fecomércio. 

A parceria foi firmada em 2009, através da 
CNC. São consultas ao banco de dados da 
Serasa, a fim de agilizar a concessão de crédi-
to, reduzir risco dos empresários e ampliar as 
possibilidades de negócio para o seu estabe-
lecimento. A vantagem para os empresários é 
um produto de qualidade e baixo custo. A 
Serasa já opera no interior do Estado. 

A entidade realizou que tipo de parce-
rias nos últimos anos?

E com a Serasa?

A operação da Serasa acontece em 
quais municípios alagoanos?
O lançamento do produto nos municípios de 
Arapiraca, União dos Palmares e Penedo ocor-
reu entre os dias 9 e 11 de março último. O 
Sincofarma também aderiu ao produto. Do 
período em que a parceria foi firmada até o lan-
çamento houve o treinamento dos sindicatos 
filiados à Fecomércio. E hoje os referidos sindi-
catos já se encontram aptos a prestar esse ser-
viço aos empresários do comércio de bens, ser-
viços e turismo.

FECOMÉRCIO

“Para prestar serviços 
com qualidade, 86% dos 

sindicatos estão bem 
equipados, sendo que 
57% realizam pesquisa 

de satisfação para 
obter feedback dos 

associados”
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O que levou a Fecomércio a oferecer a 
certificação digital?

Algumas das ações da Fecomércio 
extrapolam os segmentos represen-
tados. Essa postura faz parte dessa 
nova visão da entidade?

Abraçamos esta prestação de serviço visan-
do agilidade e desburocratização dos proces-
sos. A certificação digital tem como principal 
objetivo transferir a credibilidade baseada 
em conhecimento e papel para o ambiente 
digital. Isso, certamente, vai facilitar a vida de 
pessoas físicas e jurídicas.

Sabemos qual é o nosso foco. No entanto, 
isso não nos limita a apenas atuar em ques-
tões específicas dos empresários do nosso 
setor. Não podíamos, por exemplo, fechar os 
olhos diante das tragédias provocadas pelas 
chuvas em junho deste ano. Por isso, lança-
mos uma campanha envolvendo todo o 
Sistema e recebemos um grande volume de 
doações, pelo que gostaríamos de agradecer. 
Outra demonstração da nossa proposta em 
servir a toda a sociedade foi a série de entre-
vistas com os candidatos ao governo do 

Estado. A iniciativa começou em 2008, quan-
do houve eleições municipais. Isso sem des-
cuidar do nosso setor. 

A Fecomércio buscou o diálogo com a SMTT 
sobre o caos que representaria a proibição de 
veículos pesados das 6h às 20h nas avenidas 
Fernandes Lima e Durval de Góes Monteiro. 
Mostramos que pode haver a proibição, mas 
nos horários em que o fluxo de veículos é mai-
or. Outro exemplo de êxito foi a iniciativa da 
Federação, em audiência com representantes 
do governo, de solicitar reforço policial à 
Secretaria de Defesa Social no Centro da cida-
de. Tanto a reivindicação era necessária que 
um empresário da região foi vítima de assalto 
e veio a falecer.

Para prestar serviços com qualidade, 86% dos 
sindicatos estão bem equipados, sendo que 

Quais ações direcionadas ao setor 
demonstraram o empenho da 
Fecomércio?

Quanto aos sindicatos associados 
houve mudança na estrutura?

57% realizam pesquisa de satisfação para 
obter feedback dos associados. Em suma, os 
sindicatos, de acordo com os pontos levanta-
dos, têm ótimas oportunidades para melhori-
as em sua gestão. Temos muito que crescer 
em atendimento direto ao empresário e na 
aproximação com a classe representada. 

A consultoria econômica foi identificada pela 
Fecomércio como um acompanhamento de 
extrema necessidade para o bom desenvolvi-
mento da coordenação do Sistema, tendo 
como objetivo acompanhar, sistematicamen-
te, e coletar as informações e estudos relevan-
tes de interesse dos nossos setores. A contra-
tação do consultor veio reforçar o trabalho 
desenvolvido há alguns anos pelo Instituto 
Fecomércio.

A Fecomércio/AL elaborou e firmou convênio 
de parceria com a Assembleia Legislativa do 
Estado de Alagoas visando ao acompanha-
mento dos projetos de lei que irão impactar o 

Em que a consultoria econômica auxi-
liou no desempenho da Fecomércio?

A Renalegis representa mais um avan-
ço da entidade?

terceiro setor. A CNC idealizou e realizou a cri-
ação do projeto Implantação de Assessoria 
Legislativa (IAL) nas Federações filiadas. O 
projeto tem por objetivo identificar processos 
de trabalho, treinar os recursos humanos dis-
poníveis e fornecer tecnologia para o desen-
volvimento de trabalho de controle legislati-
vo local. Isso, sem dúvida, vai auxiliar não 
somente o setor, mas também as atividades 
na Casa Tavares Bastos.

“A certificação digital 
tem como principal 
objetivo transferir a 

credibilidade baseada em 
conhecimento e papel 

para o ambiente digital. 
Isso, certamente, vai 

facilitar a vida de pessoas 
físicas e jurídicas”

ENTREVISTA
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A mistura de culturas fez do Brasil 
um país musical e poético e um bom exemplo 
da diversidade está nos chamados “cantos 
de trabalho”, canções populares entoadas 
enquanto se trabalha. Em todo o Brasil, são 
conhecidos os cantos das lavadeiras. Em 
Alagoas, um dos grupos que vem ganhando 
destaque em todo o Brasil pela poesia de 
suas canções é o Raspadeiras de Mandioca 
de Arapiraca, formado por alunos do Sesc Ler 
da cidade. No dia 22 de julho, o grupo, com-
posto por 16 mulheres e 3 homens, na faixa 
etária de 30 a 70 anos, participou do I 
Congresso Internacional da Cátedra da 
Unesco, em João Pessoa.

O grupo participa do projeto Sesc 
Ler, criado para alfabetizar jovens e adultos 
que une a educação da sala de aula às ações 
culturais promovidas pelo Sesc, a exemplo 
do Cine Sesc no Interior. Em 2006, a partir da 
percepção de que vários alunos tiveram expe-
riências de trabalho na monocultura da man-

dioca e nas casas de farinha, foi realizado em 
Arapiraca o projeto didático “Mandioca: O 
pão do povo nordestino”. O trabalho nas 
casas de farinha proporcionava o encontro e 
as raspadeiras de mandioca cantavam para 
passar o tempo e superar o cansaço do traba-
lho. “Nos dias de raspar mandioca e torrar fari-
nha, muitas vezes 'varavam' a noite e a canto-
ria era o alento que precisavam”, declara 
Roseane Cavalcante, orientadora pedagógica 
do Sesc Ler Arapiraca.

O projeto acabou resultando na for-
mação do grupo As Raspadeiras de Mandioca 
de Arapiraca, que relatam nas cantigas não 
apenas as condições de trabalho das mulheres 
nas casas de farinha do interior de Alagoas, 
mas também as conquistas, os sonhos e os 
desafios enfrentados diariamente na luta pela 
sobrevivência. A iniciativa foi reconhecida 
internacionalmente com o convite para parti-
cipar do Congresso da Cátedra da Unesco. 
Referência em educação, o projeto é formado 

por uma rede interinstitucional proposta e 
coordenada pelas universidades federais da 
Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do 
Norte.

Para Cláudia Rodrigues, coordena-
dora do projeto Sesc Ler em Alagoas, “além de 
proporcionar uma visibilidade importante 
para instituição, com a participação na 
Cátedra da Unesco, a criação do grupo trouxe 
ganhos significativos para a vida daquelas 
mulheres. A elevação da auto-estima transfor-
mou o modo como elas se relacionam”, diz.

“Acho muito bom participar porque 
a cada dia eu estou aprendendo mais com as 
minhas colegas e é uma satisfação resgatar 
essas músicas que estavam morrendo. Além 
de tudo, ir pra João Pessoa foi um presente que 
o Sesc deu para a gente. Muitas pessoas foram 
nos assistir e gostaram muito da apresenta-
ção”, declara Maria Salete, aluna do segundo 
ciclo do Sesc Ler Arapiraca.
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O grupo Raspadeiras de Mandioca de 
Arapiraca, durante apresentação na 
Cátedra da Unesco, em João Pessoa (PB) 
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De palhaço a técnico em segurança 
do trabalho. De animador de festas a apro-
vado em primeiro lugar no concurso da esta-
tal Sergás – Serviços de Gás de Sergipe.  Uma 
mudança radical na vida de Ricardo Augusto 
da Silva, o palhaço Kiko, conhecido em festas 
infantis de Maceió, onde atuou por 20 anos. 
Mudança que se concretizou depois que ele 
decidiu fazer o curso de Técnico em 
Segurança do Trabalho do Senac Alagoas. Na 
formatura da primeira turma no Senac, 
Ricardo era um dos mais emocionados e   
aplaudidos pelos colegas. “Fazer esse curso 
significou muito para mim. Conquistei estabi-
lidade e sei que minha vida vai mudar muito, 
para melhor”, contou com um sorriso no ros-
to. E o palhaço vai se aposentar? “Ele existirá 
só nos fins de semana”, explicou Ricardo, que 
foi o orador da turma.

“Esse trabalho que vocês vão 
desenvolver fará a diferença na vida dos tra-
balhadores, pois cuidará do bem-estar, da 
segurança e  da garantia dos direitos dessas 
pessoas”, afirmou Patrícia Mourão, represen-

Um dos formandos foi aprovado em 
primeiro lugar em concurso público 

tando o engenheiro e ex-governador Ronaldo 
Lessa, homenageado pela turma, que rece-
beu seu nome. O  diretor de Administração e 
Finanças do Senac-AL, Alberto Gaia, repre-
sentou a diretora regional, Telma Ribeiro, e 
lembrou aos formandos as exigências cons-
tantes de atualização profissional do merca-
do de trabalho. “Nós não paramos de estudar 
no dia da formatura. É preciso continuar estu-
dando porque o mercado vai exigir que este-
jamos cada dia mais preparados. O Senac con-
tinuará de portas abertas para todos vocês, 
que estarão eternizados nesta instituição”, 
ressaltou Gaia.

O patrono e instrutor da turma, 
Paulo Félix Pereira, parabenizou a todos os 
formandos e destacou a importância do téc-
nico em segurança do trabalho nas empresas. 
“Vocês estão abraçando uma profissão que é 
nobre, que preserva a saúde e a integridade 
física das pessoas. Já têm o conhecimento, 
que foi adquirido aqui no Senac, e tenham 
também atitude no momento de exercê-la no 
ambiente empresarial. Desejo sucesso e que 
Deus ilumine a todos”.   

O curso Técnico em Segurança do 
Trabalho é oferecido pela área de Saúde do 
Senac Alagoas, que dispõe de uma estrutura 
completa em laboratórios e equipamentos, 
apresentando também como diferencial, a 
oferta de estágio supervisionado nos melho-
res laboratórios, empresas, clínicas e hospi-
tais de Alagoas. A área oferece também cur-
sos de Técnico em Nutrição e Dietética, 
Técnico em Próteses Dentária, entre outros, 
que garantem ascensão e emprego  num seg-
mento promissor. Mais informações pelo  tele-
fone 2122-7801 ou pelo site www.al.senac.br
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Diretor Alberto Gaia 
parabeniza os formandos

FormandosFormanda comemora

Antes de concluir o curso,Ricardo foi 
aprovado em concurso público para
Técnico em Segurança do Trabalho
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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

International Sport for All Association, entida-
de alemã de promoção do esporte para todos. 
Realizado anualmente, sempre na última quar-
ta-feira do mês de maio, o Dia do Desafio pro-
põe que as pessoas interrompam suas ativi-
dades rotineiras e pratiquem, durante 15 
minutos consecutivos, qualquer tipo de ativi-
dade 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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O mês de agosto trouxe uma grata 
surpresa para quem aposta na sétima arte 
produzida em Alagoas: um curta-metragem 
produzido durante o Ateliê Sesc de Cinema 
participará do Festival Internacional de 
Curtas de São Paulo, que acontece de 19 a 27 
deste mês.

Nome, Idade, Profissão, Onde 
Mora levará a história de um ambulante ala-
goano para as telas paulistanas. O filme terá 
três exibições durante o festival e foi inscrito 
para seleção pelo ator, diretor e documenta-
rista Glauber Xavier. O artista foi um dos faci-
litadores do projeto Ateliê Sesc de Cinema. 

A história do ambulante que, após 
um tempo em busca de um emprego formal, 
acabou se tornando vendedor no Centro de 
Maceió é mostrada em pouco mais de 11 
minutos. O homem sai diariamente de casa, 
no bairro ABC, pega o trem e segue para seu 
local de trabalho, onde vende guloseimas e 
demonstra sua fé.

 O roteiro inicial, que deu origem 
ao filme, foi idealizado por Viviane Vieira, 18, 
uma das jovens cineastas que participou do 
projeto Ateliê Sesc. “O grupo inteiro sugeriu 
pautas e nós fizemos uma votação para deci-
dir quais seriam realizadas. Minha ideia, que 
foi aceita pelo grupo, era mostrar o quanto 
as pessoas que se conhecem no trajeto de 
casa para o trabalho, dentro dos ônibus, se 
tornam próximas, mostrando que a distância 
que afasta essas pessoas de seu lugar de tra-
balho aproxima elas de outras pessoas em 
condições iguais de sobrevivência”, explica 
Viviane.

Sobre o processo de formação do 
curso, a roteirista estreante conta que a par-
ticipação no projeto foi determinante para 

quem deseja dedicar-se ao audiovisual: “Des-
de que soube que o projeto seria realizado eu 
troquei meus horários para poder ir para as 
aulas. Além das aulas, as sessões de vídeo 
nos ajudaram muito a 'criar' um olhar cine-
matográfico para poder produzir”, diz. Além 
disso, a produção dos curtas, inclusive o pro-
cesso de captação de imagens, foi acompa-
nhada pelos facilitadores do curso. “Foi um 
dia inteiro de gravação, sempre com acom-
panhamento. Foi fundamental para deixar a 
gente mais seguro e, assim, conseguir mate-
rializar aquelas ideias todas que estavam no 
papel”, finaliza.

O projeto Ateliê Sesc de Cinema, 
realizado de agosto a dezembro de 2009, pro-
moveu a aproximação de jovens dos bairros 
ABC e Fernão Velho com a linguagem cine-
matográfica, em oficinas que trataram desde 
a elaboração de um roteiro à edição de um 
filme. O resultado desses cinco meses de tra-
balho pode ser conferido nos quatro docu-

Através dos cursos Formação Cinematográfica & 
Ação Cineclubista, Roteiro e Realização Cinematográfica, rea-
lizados pelo Sesc Alagoas, os jovens puderam aprender o fun-
cionamento de uma produção cinematográfica com responsa-
bilidade social. 

Partindo do pressuposto que a produção artística, 
seja ela qual for, depende do repertório do artista, o Sesc reali-

zou sessões regulares de cineclube, contando com o apoio das 
comunidades participantes do projeto. Assim, os alunos pude-
ram entrar em contato com grandes obras do cinema, constru-
indo suas concepções críticas, preferências e influências. A séti-
ma arte foi consumida e produzida como importante meio de 
comunicação, não esquecendo os valores estéticos.

Aprender fazendo

mentários que traduzem a realidade dos dois 
bairros de Maceió: Aconteceu no ABC, ABC – 
Memórias de uma Vida, O Velho e a Lagoa e 
Nome, Idade, Profissão, Onde Mora. Em 
junho os filmes ganharam versão em DVD lan-
çado no Sesc Centro, com a presença dos 14 
cineastas iniciantes.

O projeto Ateliê Sesc de Cinema 
realizou sessões regulares de 
cineclube nos bairros Fernão 
Velho e ABC, a fim de que os 
participantes do curso 
enriquecessem seu repertório 
artístico 
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CURSOS DE MÚSICA DO SESC SÃO
REFERÊNCIA EM ALAGOAS

Aprender a tocar um instrumento 
musical ou cantar é um sonho alimentado por 
muitas pessoas, mas as dificuldades de horári-
os e, muitas vezes, os custos de um investi-
mento em formação acabam fazendo com 
que boa parte dessas pessoas acabe desistin-
do. O Sesc Alagoas, através do seu Centro de 
Realização e Difusão Musical (CDRM) vem 
garantindo que esse sonho se realize. 

Os 08 cursos de música oferecidos a 
cada semestre pelo Sesc – Teoria Musical, 
Técnica Vocal, Piano, Flauta, Clarinete, Violão, 
Violino e Violoncelo – são referência na área. 
Graças a esse reconhecimento, os candidatos 
às vagas passam por uma seleção. 
Atualmente, 156 alunos frequentam as aulas, 
ministradas na unidade Sesc Centro, em 
Maceió.        

Para que o processo de aprendiza-
gem seja completo, o Sesc oferece uma estru-
tura de apoio que visa potencializar o conhe-
cimento técnico, cultural e intelectual do alu-
no. Para isso, em termos físicos, dispõe de uma 
sala de música (musicoteca), um cineteatro, 
estúdio de gravação e instrumentos musicais 
(com exceção dos de sopros). Além disso, 
desenvolve projetos especiais para o aluno 
como o Música em Pauta – cujo objetivo é rea-
lizar apresentações musicais didáticas e deba-
tes sobre os mais diversos temas relacionados 
à música –, a Semana da Música – com diver-
sas atividades extraclasse - e outras de livre 

Mais informações
0800 284 2440 e (82) 3326-3133

acesso e que já constam no calendário de ati-
vidades previstas dos cursos como Sonora 
Brasil e Quartas Musicais. Também conta com 
ferramentas como o sistema de empréstimos 
de livros, CDs, DVDs e do Banco Sesc Digital de 
Partituras.

“Atribuimos esse êxito à metodolo-
gia do Sesc, pois são anos de investimento na 
elaboração e sistemização dos nossos cursos, 
tentando criar um modo diferenciado de ensi-
no e coerente com as diretrizes da instituição, 
à estrutura física, já que nossas acomodações 
são confortáveis e montadas com equipa-
mentos de última geração e à equipe técnica, 
formada atualmente por sete professores, 
todos com formação acadêmica e larga expe-
riência na área, e dois técnicos em música. A 
isso se soma a carência de espaços voltados 
para a educação musical na cidade”, explica o 
técnico de música do Sesc Alagoas, Júlio 
César. 

A ampliação do Sesc Centro, que 
incluirá mais três salas de aula, com trata-
mento acústico e novos equipamentos, aten-
derá mais interessados em dedicar-se a 
aprender música. A instituição planeja ainda 
investir, em breve, na criação da Orquestra 
Sesc Alagoas de Câmara, onde os alunos pode-
rão vivenciar a prática musical em conjunto. 

Acima, alunos durante o curso de violão. 
O Sesc oferece uma estrutura de apoio 
que contribui para que a aprendizagem 
seja completa, como o sistema de 
empréstimo de livros, CDs e DVDs (foto 
ao lado) 

Publicidade: 3336-4463 ou 9972-356




