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E D I T O R I A L

 
em representar os empresários alagoanos, 
avança com mais um passo importante que é a 
inserção da nossa entidade na Rede Nacional de 
Assessorias Legislativas (Renalegis). Trabalho 
iniciado pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Vamos acompanhar os projetos que as 
autoridades tanto em nível nacional quanto 
estadual propõem para o nosso setor. A atuação 
da Renalegis é em prol do empresariado do 
terceiro setor do País. Além de tomar 
conhecimento das emendas e projetos de lei, a 
rede estimula o debate democrático no que tange 
aos assuntos de interesse do comércio de bens, 
serviços e turismo. 

Com a Renalegis será possível verificar 
as propostas legislativas de maior relevância para 
o setor. Diante desse cenário, os integrantes da 
rede podem sugerir estratégias. Traçadas as 
ações, os assessores das Federações participantes 
da rede vão se mobilizar e entrar em contato com 
os parlamentares de seu respectivo estado.

A Renalegis é mais uma conquista da 
Fecomércio/AL, a exemplo do convênio firmado 
entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que 
garante desconto aos empresários do comércio 
em dia com a contribuição sindical. Além das 
esposas e filhos dos empresários, que também 
podem ter acesso aos cursos oferecidos pela FGV, 
os colaboradores do Sistema estão inseridos 
nessa vantagem. 

A implantação da Serasa nos 
municípios de Maceió, Arapiraca, Penedo e União 
dos Palmares representa o fruto do nosso 
trabalho. Assim como a implantação das 
consultorias econômica e jurídica. A tendência é 
que em breve, a oferta de produtos e serviços seja 
ainda mais diversificada.

A Fecomércio, consciente do seu papel 

Presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/
SENAC/ IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Ao longo do governo Lula, o 
Ministério da Fazenda não foi capaz de 
conceber um projeto de reforma tributária 
que atendesse aos anseios da coletividade e 
que conjugasse interesses da União com os 
dos Estados e Municípios.

Os pleitos dos contribuintes, 
pessoas físicas ou jurídicas, nunca são vistos 
com simpatia pelo Ministério da Fazenda. 
Por exemplo: a justa correção da tabela do IR 
das pessoas físicas; a solução para a questão 
do exagerado acúmulo dos créditos dos 
contribuintes contra o Fisco; a simplificação 
na cobrança do IR e do ITR; a rapidez no 
exame dos recursos dos contribuintes; e a 
organização dos Conselhos de Contribuin-
tes.

Agora, no limiar da campanha 
eleitoral, o Ministério da Fazenda tenta 
aprovar no Congresso um pacotão de 
projetos de lei. Sob pretexto de aperfeiçoar a 
cobrança de débitos fiscais, acumulados pela 
incompetência de seus órgãos em cerca de 
1,5 trilhão de reais, pretende adotar um largo 
elenco de medidas próprias das piores 
ditaduras, além de aberrantemente 
inconstitucionais.

O pacotão quer instituir a chamada 
penhora administrativa. Ou seja, substituir o 
exame prévio do débito fiscal por parte de 
um juiz, num processo de execução fiscal, 
pelo arbítrio ilimitado de um funcionário. 
Essa medida permitiria ao Fisco “inventar” 
um débito tributário, para, em seguida, 
penhorar os bens do contribuinte. A criação 
do Sistema Nacional de Informações 
Patrimoniais dos Contribuintes, para obter 
informações sobre os contribuintes, 
devedores ou não, é um audacioso 
desrespeito à garantia constitucional à 
inviolabilidade da intimidade e da vida 
privada e do sigilo de dados.

A transação tributária, mediante 

reuniões fechadas para negociação direta 
sobre redução e parcelamento dos débitos, 
será um acentuado estímulo à corrupção. 
Além disso, é simplesmente extravagante o 
dispositivo que atribui responsabilidade, pelo 
débito fiscal da pessoa jurídica, à pessoa 
física que omitir ou retardar a prestação de 
informações sobre o paradeiro e o patrimônio 
do empresário devedor.

Supera o ridículo o dever de atuar 
“diligentemente para o cumprimento das 
obrigações tributárias das entidades”, bem 
como o dever de diligência para “fazer todo o 
necessário para o cumprimento das 
obrigações tributárias, inclusive privilegiar o 
pagamento dos tributos em detrimento de 
outras despesas ou débitos”, como salários 
dos empregados, fornecedores, tarifas de 
energia etc. É inaceitável que administra-
dores e gestores sejam responsáveis pelos 
débitos fiscais da empresa.

O presidente Lula, por suas 
convicções democráticas, não pode ser 
identificado com tais projetos nazi-fiscais. O 
bom senso aconselha ao governo que retire 
do Congresso esse pacotaço.

Artigo publicado no jornal 
O Globo, no dia 29 de abril de 2010.

O autor é presidente da 
Confederação Nacional  

do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC)

Antonio 
Oliveira Santos
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A reunião solicitada pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio/AL) ao 
secretário de Defesa Social (SEDS), Paulo 
Rubim, foi considerada positiva pelos 
empresários. O governo garantiu que vai 
aumentar as ações policiais com operações 
no Centro da Cidade, que passará a ter a 
Operação Asfixia, desempenhada pelas 
polícias Civil e Militar. 

Houve o compromisso das opera-
ções acontecerem em horários estratégicos 
sugeridos pelos empresários. Participaram da 
reunião o presidente da Fecomércio, Wilton 
Malta, da Aliança Comercial, João Correia, e 
o coordenador do Fórum Permanente do 
Comércio (Foco), Roberval Cabral, além de 
empresários proprietários de estabeleci-
mentos no Centro. Representaram a 
segurança pública, o secretário Rubim e o 
comandante do Policiamento da Capital 
(CPC), coronel Mário da Hora.

O comandante do CPC afirmou que 
a PM precisa de mais visibilidade para 
desenvolver suas ações no Centro. Segundo 
ele, coletes reflexivos e cabines auxiliariam o 
trabalho dos militares. A Fecomércio garantiu 
que vai doar 40 coletes, número considerado 
ideal pelo comandante, e pelo menos uma 
das cabines. A entidade aguarda que a PM 
passe os contatos das empresas que 

Empresários expõem situação de risco, garantem doações e Estado 
assegura aumento das ações policiais com a Operação Asfixia

negociam esse produto para efetuar a compra.
Malta, apoiado pelos demais 

empresários, pediu ao secretário Paulo Rubim 
que o sistema de videomonitoramento comece 
a ser instalado pelo Centro, pois a proposta 
inicial é que fosse instalado na orla marítima. 
Rubim afirmou não ter nenhum problema em 
começar pelo Centro, salvo se houver alguma 
dificuldade técnica.

Com esse projeto, o Estado garante 
46 câmeras. O sistema precisa de antenas e 
comporta até 200 câmeras. Isso possibilita que 
os empresários que tiverem interesse em 

CENTRO DA CIDADE TERÁ POLICIAMENTO REFORÇADO

adquirir o material, considerado de 
tecnologia avançada, poderão incluir as 
imagens das câmeras no monitoramento da 
polícia. 

As câmeras serão instaladas no 
Centro, na orla – do Detran até a praia de 
Cruz das Almas, nas imediações da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e na Avenida 

Fernandes Lima. “O videomonitoramento é a 
solução definitiva. Essa é a estratégia 
adotada no País e no exterior”, comentou o 
secretário. 

  Os empresários também vão 
apoiar a PM, dentro do possível, para o 
conserto de motos, por exemplo, e outros 
reparos. Para Malta, essas medidas não vão 
garantir a segurança total no Centro da 
Cidade, mas minimizam a ação dos 
criminosos. “Precisamos proporcionar a 
sensação de segurança não apenas dos 
empresários do comércio, mas dos 
consumidores, dos comerciários e da 
população que se desloca ao coração 
financeiro de Maceió, que também fica no 
Centro”, afirmou. 

Audiência - A Fecomércio já vinha 
se planejando para solicitar uma audiência 
com o secretário de Defesa Social, Paulo 
Rubim. No entanto, esse processo foi 
acelerado com a morte do empresário do 
comércio, José Cícero da Silva, proprietário da 
loja Planeta Surf. Ele foi vítima de assalto, no 
início da tarde do dia 4 de maio, no Centro da 
Cidade.  José Cícero não resistiu e faleceu 
uma semana depois, no dia 11.

Conforme informações divulgadas 
pela mídia, José Cícero teria sido assaltado 
pela quarta vez, somente este ano. 

“O videomonitoramento 
é a solução definitiva. 

Essa é a estratégia 
adotada no País e no 

exterior”

Wilton Malta e outros empresários discutem estratégias de segurança com o secretário de Defesa Social para o Centro da Cidade 
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ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO RECEBE 
INSCRIÇÕES DE 24 DE MAIO A 21 DE JUNHO

Uma escola com turmas de, no 
máximo, 15 alunos, onde o aprendizado 
acontece em tempo integral e numa 
comunidade residencial de alunos e 
professores? Tudo isso é possível na Escola 
Sesc de Ensino Médio (Esem), um projeto 
pioneiro do Sesc Nacional que nasceu com o 
objetivo de proporcionar aos estudantes um 
programa acadêmico individualizado e 
condições diferenciadas de apreensão dos 
conteúdos. A escola oferece preparação para 
o ingresso no ensino superior, aliada à 
qualificação profissional, desenvolvida em 
parceria com o Senac Nacional.

 Localizada no Rio de Janeiro, a 
escola  também tem estrutura preparada 
para oferecer o melhor para os alunos: um 
conjunto esportivo com ginásio coberto 
(apto a receber competições internacionais), 
piscina semi-olímpica, campo de futebol, 
quadras poliesportivas, salas de dança, 
ginástica e musculação. Nesse ambiente 
moderno são oferecidas atividades de 
esporte e lazer, além de programações 
externas, como caminhadas, passeios de 
bicicleta e excursões ecológicas.

Atualmente, 11 estudantes de 
Alagoas fazem parte da Escola Sesc de 
Ensino Médio, que está recebendo inscrições 
no período de 24 de maio a 21 de junho para 
ingresso em 2011. Podem se inscrever para a 
seleção adolescentes que tenham concluído 
o ensino médio e que tenham nascido entre 
01 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 
1997. As inscrições são gratuitas, assim como 

Pedro Kok/Divulgação

a permanência na escola. Este ano, a Esem 
oferece 159 vagas para todo o Brasil, sendo 
quatro para Alagoas.

Para se inscrever é simples: basta 
procurar uma unidade do Sesc em Alagoas 
(confira endereços abaixo). Para mais 
informnações, ligue gratuitamente para o 
0800 284 2440.

MACEIÓ
Sesc Poço – Rua Pedro Paulino, 40 - Poço
Sesc Centro – Rua Barão de Alagoas, 229 
                          - Centro
ARAPIRACA
Rua Manoel Cazuza, s/n, Santa Edwiges
  

Localizada no Rio de Janeiro, a Escola Sesc 
de Ensino Médio oferece ensino gratuito em 
um programa acadêmico individualizado 

A biblioteca da escola é um dos locais preferidos dos alunos

O incentivo à prática esportiva faz parte 
da filosofia da Esem e o ginásio de 
esportes é um dos espaços para treinos 
e competições



Acompanhamento das proposições 
legislativas, atuação parlamentar e 
representação sindical no âmbito do Poder 
Legislativo. Estas atividades são atribuições 
da Rede Nacional de Assessorias Legislativas 
(Renalegis), projeto do qual a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio/AL) passa a 
integrar este ano.

Esta medida insere um represen-
tante com autonomia, para os sindicatos 
filiados, na discussão de proposições em 
tramitação nas esferas estadual e federal do 
Poder Legislativo. A iniciativa é resultado do 
Projeto de Implantação de Assessoria 
Legislativa (IAL), elaborado pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), com o intuito de promover 
uma rede de articulação interinstitucional 
focada na defesa e promoção dos interesses 
empresariais de todo o Sistema CNC-SESC-
SENAC em seus respectivos estados.

Para a Fecomércio/AL fica a missão 
de coordenar o desenvolvimento das 
discussões de projetos de lei na Assembleia 
Legislativa do Estado. E através da Renalegis, 
monitorar os projetos de lei relacionados a 
questões nacionais. “O benefício que isso vai 
trazer para os sindicatos do comércio em 
geral é a visibilidade quanto à questão 
política, de forma favorável, fortalecendo a 
imagem e possibilitando a coordenação 
parlamentar da categoria de bens, serviços e 
turismo”, ressalta o coordenador de 
planejamento e assessor legislativo da 
entidade, Diego Gaia.

Um dos projetos em monitora-
mento é o PL 5080/2009, que dispõe sobre a 
cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. 
Seus principais pontos demonstram o 
interesse de proporcionar à Receita Federal 
autoridade de ação independente de decisão 
judicial anterior, como poder de arromba-
mento, autonomia para realização de 
penhoras e investigação patrimonial com 
acesso a todos os dados financeiros das 
pessoas físicas.

Este projeto de lei está sob análise 
da Câmara dos Deputados e, por meio da 
Comissão Especial da Execução Especial e 
Dívida Ativa, está em fase de audiências 
públicas, na qual representantes da 
sociedade organizada deliberam seu 
posicionamento acerca do tema.

A Renalegis se colocou contra esta 
proposição de autoria do Poder Executivo. O 
entendimento é que conceder tamanha 
autoridade para a Receita Federal acaba por 
ferir direitos legítimos do empresariado.

Para discutir casos como este a 
Renalegis conta com reuniões periódicas, 
onde ocorre a articulação entre CNC e 
federações em prol de estratégias e 
iniciativas para defesa dos interesses 
empresariais. Desde sua criação, no final de 
2008, já foram realizados quatro encontros. 
Com isso, cada vez mais federações 
ingressam na rede, consolidando continua-
mente seu poder de influência.
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FECOMÉRCIO/AL REPRESENTA 
EMPRESARIADO NO LEGISLATIVO

A Rede Nacional de Assessorias 
Legislativas (Renalegis) é um programa 
voltado para monitorar a tramitação de 
proposições no Legislativo, analisar as 
propostas e realizar ação parlamentar, de 
modo que os interesses dos empresários 
possam ser respeitados e viabilizados. A 
rede conta com o Sistema de Informação 
Parlamentar (SIP), uma ferramenta 
eletrônica onde são cadastradas e, 
consequentemente, disponibilizadas 
para análise, todas as proposições que 
tenham relevância para o setor.

O que é a Renalegis

Segundo Diego Gaia, a criação da Renalegis fortalece a imagem da categoria

As reuniões são realizadas periodicamente para discutir estratégias e posicionamentos 
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SENAC ARAPIRACA: NOVO ENDEREÇO, MAIS 
CURSOS E MUITAS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO 
PARA MORADORES DO AGRESTE DE ALAGOAS

O Senac Arapiraca está de cara 
nova! Reestruturada, a Unidade agora 
funciona em novo endereço com 983,97 m2 
de área construída, mais laboratórios, salas 
amplas e espaços com terminais de acesso à 
Internet. A nova estrutura inclui também 
novos cursos, a exemplo dos de Moda, Inglês 
e Espanhol, além dos já tradicionais nas 
áreas de Informática, Gestão e Negócios e 
Saúde. Com a reestruturação, ganham os 
moradores da região  do agreste  - que terão 
mais oportunidades de capacitação - e 
também os empresários locais, que podem 
contar com a parceria do Senac para 
qualificação de funcionários e terão no 
mercado de trabalho mão de obra 
especializada, formada com o referencial de 
qualidade do Senac. 

Para atender ao empresariado da 
região, o Senac também oferece Cursos In 
Company, que são formatados de acordo 
com as necessidades das empresas. A 
programação inclui Cursos Livres, Cursos de 
Pós-Graduação, Cursos de Extensão, 
Palestras e Seminários.  Já para o público que 
procura a Unidade, a programação de cursos 
também é variada. Confira pelas áreas: 
Informática: passa a oferecer os cursos de 
Autocad, Computação Gráfica, Aplicativos de 
Informática e  Webdesigner.  Na área de 
Moda, um novo laboratório oferecerá os 
cursos de Costureiro, Confecção de Roupas 
para Bebês, Costura Moda Íntima e 
Desenhista de Moda. 

Além das programações de cursos, 
o Senac Arapiraca desenvolve programas 
vitoriosos, a exemplo do Projovem,  
Programa Nacional de Inclusão de Jovens,  
cujo objetivo é ampliar o atendimento aos 
jovens de 18 a 29 anos excluídos da escola e 
da formação profissional. O programa 
promove a reintegração desses jovens ao 
processo educacional. Eles recebem 
qualificação profissional e têm acesso a 
ações de cidadania, inserção no mundo do 
trabalho, esporte, cultura e lazer. Em 
Arapiraca, O Senac Alagoas com a parceria 
da prefeitura municipal, preparou  1500 
jovens para o mercado.

“Ações como esta reforçam o 
compromisso do Senac Alagoas com a 
educação profissional e o desenvolvimento 
do estado de Alagoas, transformando a 
instituição em uma referência para os 
alagoanos que buscam qualificação, mais 
chances de empregabilidade e melhoria de 
vida”, afirma Telma Ribeiro, Diretora 

Regional do Senac/AL. Para o presidente do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFEPD, 
Wilton Malta, “o  ProJovem Trabalhador é 
uma oportunidade para o Sistema 
Fecomércio mostrar, mais uma vez, a 

Atendimento na nova unidade

Sala de aula

competência do Senac e mais: contribuir com 
o desenvolvimento da economia a partir do 
momento que entrega ao mercado de 
trabalho profissionais qualificados. Ganha o 
empresário, com uma admissão que 
futuramente vai render bons resultados e 
ganham os alunos ao conquistar um posto de 
trabalho. Esse é o nosso papel”.   

Para o gerente do Senac Arapiraca,  
Carlos Alberto Pessoa, “A satisfação em poder 
contribuir para melhorar a vida desses jovens 
é imensa. Lembrar a triste expressão deles no 
dia em que chegaram aqui e, ao entregar o 
certificado de conclusão do curso, presenciar 
lágrimas de esperança em seus rostos é, 
realmente, gratificante”.  Já a secretária 
municipal de Indústria, Comércio e Serviços 
de Arapiraca, Sylvia Patrícia Vasconcelos de 
Almeida,  afirmou que o programa 
possibilitou  “alternativas geradoras de 
renda, movimentando a juventude do 
município e oferecendo aos empregadores 
locais a possibilidade de contratação de mão 
de obra qualificada, um incentivo à formação 
de cidadãos criativos e conscientes de seu 
potencial. O mais importante disso tudo é 
disseminar a cultura empreendedora, ter 
profissionais especializados e assim fomentar 
o desenvolvimento econômico do nosso 
município e da nossa região”, destacou.

O  Senac Arapiraca está localizado 
na Rua São Francisco, 861, Centro, no prédio 
do antigo Senai. E funciona nos três horários 
até as 22 horas. Mais informações: (82) 3521-
4582.

Laboratório de informática
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SENAC LEVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
TAMBÉM À REGIÃO SUL DE ALAGOAS

A população de Coruripe, a 85 km 
de Maceió, agora pode investir em mais 
conhecimento e melhores oportunidades no 
mercado de trabalho. O Senac Alagoas levará 
capacitação aos moradores da cidade 
ofertando cursos dos eixos tecnológicos de 
Informação e Comunicação, Produção 
Cultural e Design, Gestão e Negócios e 
Hospitalidade e Lazer. Serão ofertadas 36 
turmas por ano.  “Estamos confiantes e 
satisfeitos em oportunizar a ampliação de 
cursos na região sul do Estado, já que a oferta 
já está consolidada em Maceió e Arapiraca", 
afirmou a diretora regional do Senac 
Alagoas, Telma Ribeiro, ao assinar o 
protocolo de intenções com o governo 
estado, por meio da Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte, e que prevê a oferta 
de cursos profissionalizantes no município.

A expectativa é de que, no prazo de 
seis anos, 8500 alunos sejam capacitados. “É 
uma forma de atender à nova demanda que 
surge a partir da instalação de novos 
empreendimentos na região, a exemplo do 

A diretora do Senac, Telma Ribeiro, durante a assinatura do protocolo de intenções

Ambiente interno do 
Centro Profissionalizante

estaleiro Eisa Alagoas”,explica o Assessor 
Técnico das Unidades Móveis do Senac, 
Paulo Acioli. Os cursos ocorrerão no Centro 
Estadual Profissional Maria Alice  Beltrão, 
que dispõe de biblioteca, auditório 
climatizado para 180 pessoas e dois 
laboratórios de informática, com acesso à 
Internet, e onde a população terá também 

cursos oferecidos pelo Senai, Sesi e Sebrae. 
 O governador de Alagoas, Teotônio 

Vilela Filho, destacou que com o Centro de 
Educação Profissional, a população da 
região vai poder se preparar para os desafios 
profissionais sem ter que se deslocar para 
Maceió. “Temos como exemplo outras 
cidades do país que receberam empreendi-

mento do porte do estaleiro Eisa Alagoas e 
tiveram que oferecer cursos profissionalizan-
tes para seus moradores, sob pena de ver os 
postos de trabalho sendo ocupados por 
pessoas de fora", afirmou ao antecipar que 
outros oito centros de educação profissionali-
zante serão construídos em vários municípios 
alagoanos. 

O   próximo  protocolo de inten-
ções será assinado com a Secretaria de 
Educação para capacitação de 800 alunos no 
Centro de Educação Profissional que será 
instalado na capital, no Tabuleiro do Martins. 
“Estamos aguardando apenas a inauguração 
desse novo espaço para iniciarmos as turmas, 
o que deve ocorrer no início de julho”, explica 
Paulo Acioli. A previsão é de que na capital, o 
Senac capacite 6 mil pessoas. 

Autoridades visitam uma das salas do Centro Profissionalizante
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Comércio em Dia
comunicacao@fecomercio-al.com.br

LIMINAR A Fecomércio/AL ingressou com um 
pedido de liminar contra a determinação da Sefaz 
que tornou inaptas várias inscrições estaduais de 
contribuintes do comércio. A Justiça concedeu à 
Fecomércio a liminar requerida restabelecendo as 
inscrições, no mês de abril. O empresário que 
efetivamente possua pendências em relação à 
entrega das DAC's ou SINTEGRA deverá se dirigir 
com urgência à Sefaz de seu domicílio para 
regularizar a situação.

AUTORIZAÇÃO As farmácias estão autorizadas a 
vender os chamados artigos de conveniência. A 
autorização é do STJ que revogou parcialmente a 
decisão anterior que havia determinado o 
cumprimento de normas da Anvisa sobre boas 
práticas farmacêuticas. Para o presidente do 
Sincofarma/AL, José Antonio Vieira, a decisão 
representa uma vitória para o segmento. No 
Estado, a proibição significava uma redução nas 
vendas do setor em torno de 5% ao mês

  
PRÊMIO O Sindilojas Penedo realizou a entrega 
do Prêmio Mérito Varejista e Comerciário Padrão 
2010. A premiação aconteceu no Clube da AABB 
Penedo, no dia 15 de maio. A festa foi encerrada 
com a apresentação da banda Time Machine. O 
evento contou com o apoio da Fecomércio e do 
Sesc.

ENCONTRO O presidente da Fecomércio/AL, 
Wilton Malta, participou do 26º Encontro Nacional 
de Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, ocorrido em Aracaju (SE), entre 
os dias 21 e 23 de abril. Durante o encontro, cujo 
tema foi “Eficiência com Gestão Participativa”, 
houve reuniões, painéis, palestras e plenárias. 

SEGS O calendário do Sistema de Excelência em 
Gestão Sindical (SEGS), Ciclo 2010, Nível 2, teve 
sequência no dia 27 de abril, com a consultoria, e 
no dia 28, com o treinamento. Ambos aconteceram 
no Sesc, Poço. O foco em questão é o planejamento 
estratégico. O encontro reuniu presidentes e 
colaboradores da Fecomércio e sindicatos filiados.

TRÂNSITO A SMTT, até o fechamento desta 
edição, ainda não havia se posicionado sobre a Lei 
5.594, de 13 de março de 2007. A superintendência 
ficou de realizar e apresentar a contagem 
volumétrica, que é um estudo técnico no qual vai 
apontar o número de caminhões que trafegam nas 
avenidas Fernandes Lima e Durval de Góes 
Monteiro. A Fecomércio continua aguardando o 
posicionamento do órgão municipal e confia que o 
bom senso irá prevalecer. 

DESEMPENHO DO COMÉRCIO 
DE ALAGOAS ESTÁ ACIMA 
DA MÉDIA NACIONAL

O ano de 2010 é favorável para o 
comércio varejista em todo Brasil e, 
especialmente, para Alagoas. As previsões de 
vendas no comércio variam entre 8% a 10% 
para este ano. Segundo a Pesquisa Mensal do 
Comércio mais recente produzida pelo IBGE, 
entre fevereiro de 2009 e fevereiro de 2010, o 
crescimento no volume das vendas no Brasil 
atingiu 13,6%, a média nordestina foi de 
15% e em Alagoas atingiu 15,2%. 

O percentual atingido por Alagoas 
de 15,2% fez com que o Estado superasse a 
média nacional. O Estado ficou atrás no 
Nordeste apenas de Ceará (19,7%), Paraíba 
(17,5%) e Pernambuco (16,3%). 

As datas comemorativas como Dia 
das Mães, dos Pais e as festas natalinas, 
geralmente, incrementam o ritmo normal do 
comércio fazendo com que as taxas de 
crescimento superem as anteriores. É dessa 
forma que o setor vem se comportando nos 
últimos cinco anos. Essa é a observação do 
professor do curso de Economia da 

Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 
Fábio Gomes, que passou a colaborar como 
consultor econômico da Fecomércio. 

Para ele, a Copa do Mundo, que 
começará no próximo mês, será mais um 
elemento que impulsionará as compras. 
“Como toda edição do campeonato, as 
pessoas são levadas pelas contagiantes 
estratégias de marketing e pelo espírito 
patriótico do futebol”, afirmou.

O crescimento no volume das 
vendas do mercado varejista é uma 
realidade. Entre os fatores que contribuíram 
para o desempenho do setor entre fevereiro 
deste ano e o mesmo período do ano 
passado estão a redução temporária dos 
impostos para alguns segmentos específicos 
da indústria brasileira, o aumento do salário 
mínimo acima dos índices de inflação, 
seguido pelo crescimento da massa salarial, 

e a geração de emprego, responsável pela 
diminuição da taxa de desocupação.

Outros pontos são: expansão do 
crédito ao consumidor; o impacto, sobretudo 
no Nordeste, dos programas de transferência 
de renda, como o Bolsa Família e o 
crescimento da classe C das famílias 
brasileiras. 

De acordo com Fábio, outros 
fatores poderão pesar do lado contrário da 
balança, como o aumento das taxas de juros 
em razão da decisão do Banco Central de 
ajustar a taxa Selic de 8,75% para 9,5% ao 
ano e a revogação da redução do IPI, no mês 
de março, para a indústria automobilística. 
“No entanto, essas duas últimas variáveis 
provavelmente não conterão o ímpeto 
consumista do brasileiro nesse ano de 
2010”, observou. 

Segundo a empresa de informação 
de crédito Serasa Experian, a taxa de 
inadimplência do consumidor recuou 6,7% 
nos três primeiros meses de 2010 em relação 

ao mesmo período do ano passado. Pesquisa 
realizada pelo Instituto Fecomércio de 
Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento 
(IFEPD), indica que a média da taxa de 
inadimplência no primeiro trimestre do ano, 
em Alagoas, ficou em 3,62%, um pouco 
maior que a verificada ano passado, mas 
ainda baixa em comparação com outros 
estados. 

“Isso demonstra que a capacidade 
do brasileiro e do alagoano em comprar e 
honrar seus compromissos com as dívidas 
contraídas ainda continuam favoráveis. Esse 
é um indicador importante para o 
comerciante, pois contribui para fortalecer a 
relação de confiança no mercado e 
influenciar na hora de ampliar as 
possibilidades de crédito mais tradicional, 
como a aceitação do cheque pré-datado 
como meio de pagamento”, explicou Fábio.

 Entre os fatores que contribuíram para o 
desempenho do setor estão a redução temporária 

dos impostos para alguns segmentos 
específicos da indústria brasileira e o aumento 
do salário mínimo acima dos índices de inflação 
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NO MÊS DA MÃES, SENAC ELEVA
AUTOESTIMA FEMININA
Ações envolveram corte de cabelo, escova e 
massagem gratuitos para a comunidade 

Escolas, maternidades, hospitais, 
mercados públicos, supermercados e feiras 
livres. Estes e outros espaços de Maceió 
receberam a visita de instrutores e alunos das 
áreas de Estética e Moda do Senac Alagoas 
nos meses de abril e maio. Profissionais e 
estudantes cuidaram gratuitamente do 
visual das mulheres e ajudaram centenas de 
alagoanas a melhorar a autoestima. A ação 
social homenageou as mães, mas alguns 
homens também aproveitaram o atendi-
mento gratuito. A coordenação das duas 
áreas contabilizou no mês de abril e até a 
primeira quinzena do mês de maio 573 
atendimentos, e o envolvimento de 51 alunos 
e 3 profissionais. 

“Acho essa ação ótima, pois nessa 
correria que é a vida da gente, não temos 
tempo de ir ao salão. E sendo assim, gratuito, 
melhor ainda”, afirmou a  Técnica de 
Enfermagem da Maternidade Santa Mônica, 
Márcia da Silva Macedo, na fila de espera 
para dar um trato no cabelo. Na Escola 
Municipal Ranilson França, no bairro da 
Levada, as salas de aula se transformaram 
em salão de beleza. Alunas e mães de 
estudantes que foram ao local também 
aproveitaram para cuidar do visual. Foi o 
caso da ambulante Maria Augusta dos 
Santos, que há um ano não cortava o cabelo. 
“Aproveitei para cortar e escovar o meu 
cabelo e também cortar o do meu filho, que é 

aluno daqui”, explicou sorridente. 
“Passei por aqui, vi a ação do Senac 

e decidi cortar o cabelo, pois há três meses 
que não mudava o visual”, afirmou a  
fisioterapeuta Sueli Lopes, de 34 anos. Ela foi  
uma das  35 pessoas atendidas na ação 
social de corte de cabelo e escova no G 
Barbosa Serraria. 19 alunos do curso de 
Cabeleireiro participaram do atendimento, 
sob a supervisão da instrutora Josinete 
Souza Ferreira. Depois de  conferir o novo 
corte do cabelo, a fisioterapeuta Sueli 
explicou que a mãe dela é cabeleireira, 
formada pelo Senac. “Eu também pretendo 
fazer um curso lá; me interesso muito pela 
área de Estética e Beleza”, confessou.

Já Viviane Santos, estudante de 18 
anos, ficou sabendo da ação por meio de 
uma amiga. “Quando ela me disse eu vim 
correndo pra cá, pois há 5 meses não faço 
nada para mudar a aparência”, afirmou. Os 
atendimentos foram levados também ao 
mercado da produção, à Feirinha do 
Tabuleiro, ao mercado público do Jacintinho, 
ao INSS, à Santa Casa de Maceió e ao 
Pajuçara Sistema de Comunicação. 
Profissionais e estudantes do Senac 
participaram também do Projeto Ação 
Global, da Rede Globo de Televisão, com 
serviços gratuitos de corte de cabelo  a 
milhares de pessoas que foram ao Ginásio do 
Sesi, no bairro do Trapiche e ao Distrito 
Industrial, no Tabuleiro do Martins. 

Funcionários do Sistema Pajuçara de 
Comunicação também aproveitaram 
para cortar o cabelo

Funcionária da Maternidade Santa 
Mônica dá um trato no visual

Sala de aula se transforma 
em salão de beleza na Escola 
Ranilson França, na Levada

Equipe do Senac em atendimento
no Supermercado G Barbosa




