História contada nas páginas de O Imparcial
Em cartaz no Imparcihall a mostra itinerante Memorial Fecomércio conta a história
da entidade
As lembranças e transformações de uma cidade avaliada sob o ponto de vista da história
empresarial do Maranhão. Esta é a essência da exposição Memorial Fecomércio. A exposição
marca os 56 anos da entidade e vai percorrer outras instituições empresariais no Maranhão. Ela
fica em cartaz no Imparcihall até o dia 23 de novembro.
A exposição reúne 24 fotografias e 18 matérias publicadas em O Imparcial. Por meio dela é
possível conhecer parte da história econômica do Maranhão. O visitante poderá também
acompanhar as mudanças da Federação do Comércio (Fecomércio) nas últimas cinco décadas.
As fotografias da exposição foram resgatadas do acervo da entidade e restauradas para compor a
exposição. A intenção é fazer um resgate e servir de referência quanto à história do crescimento e
transformações das empresas no Maranhão.
História da Fecomércio
São Luís do Maranhão é uma das três capitais brasileiras construídas em ilhas. Além disso, é a
única cidade de nosso país a sofrer influência de três povos: franceses, holandeses e portugueses.
O resultado foi uma mistura única de influências que gerou um mosaico histórico como poucas
outras no mundo. Em 1953, a capital maranhense lutava para reerguer sua economia abalada com
os reflexos da II Guerra Mundial. Nesse cenário de grandes mudanças sociais, nascia a Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA), com sua
fundação em 18 de setembro.
A Fecomércio é constituída por 17 sindicatos patronais associados e aglutina cerca de 30 mil
empresas dos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo no Estado. Enquanto entidade
representativa, sua finalidade consiste em coordenar, proteger, orientar e representar as
categorias econômicas compreendidas no plano da Confederação Nacional do Comércio, bem
como defender os princípios de liberdade do comércio, em harmonia com o bem-estar social. O
Sistema Fecomércio compreende ainda o SESC e Senac.
“Rememorando a história, recordamos da luta da classe empresarial, desde o ano de 1953. E a
partir da criação da Federação, as categorias vinculadas a este sistema assumiram um papel
preponderante para somar nas lutas pelo fortalecimento da classe empresarial das empresas e
contribuíram com o crescimento da economia do Estado. A nossa exposição mostra também um
pouco desta luta em prol do empresariado maranhense”, afirmou José Arteiro da Silva, presidente
da Fecomércio.

SERVIÇO
O QUÊ: exposição Memorial Fecomércio
ONDE: sede do jornal O Imparcila (Av. Assis Chateubriand, S/N – Renascença II)
QUANDO: até o dia 23 de novembro

