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graças à parceria da Qualicorp 

com a FECOMÉRCIO-DF e mais de 500 
en� dades de classe, você pode 

escolher um plano de saúde ideal 
para as suas necessidades. Planos de saúde

a partir de

R$3071
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1R$ 306,90 - Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA (registro na ANS nº 472.929�14-3), da Amil, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação 
coletiva (tabela de julho�2018 - DF). 2A disponibilidade e as características da rede médica e�ou do benefício especial podem variar conforme a operadora de 
saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A 
comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde, bem como a disponibilidade para cada entidade de classe. Os 
preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656�98). 
Condições contratuais disponíveis para análise. Janeiro�2019
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NOVO CÓDIGO COMERCIAL É APROVADO 

A comissão temporária para reforma do Código Comercial aprovou 
o relatório do senador Pedro Chaves (PRB-MS). Elaborado por um 
grupo de juristas e apresentado pelo então presidente da Casa, 
senador Renan Calheiros (MDB-AL), o projeto de lei do Senado (PLS 
487/2013) disciplina a organização e a exploração de empresas 
nas áreas de direito societário, contratual, cambial e comercial 
marítimo. A matéria segue para o Plenário. A principal alteração é 
no registro público de empresas. De acordo com o relatório anterior, 
lei estadual poderia autorizar a concessão dos serviços das juntas 
comerciais para a iniciativa privada, mediante prévia concorrência. 
A complementação de voto admite a concessão dos serviços, mas 
apenas aos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas.

Luís Otávio Rocha Neves 
assume presidência  
do Sindeventos-DF 

Com a ideia de ampliar o número 
de eventos na capital do País 
e fortalecer o segmento, o 
empresário Luís Otávio Rocha 
Neves assumiu a presidência 
do Sindicato das Empresas 
de Promoção, Organização, 
Produção e Montagem de 
Feiras, Congressos e Eventos do 
Distrito Federal (Sindeventos-
DF) no lugar de Francisco Maia, 
que assumiu a presidência da 

fevereiro de 2019
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Foi assinada, no fechar das portas 
de 2018, a Medida Provisória 
(MP) que altera o Estatuto da 
Metrópole. Com a mudança na 
Lei nº 13.089 de 2015, o estatuto 
passa a incluir o Distrito Federal 
na previsão legal e denomina 

Região Metropolitana os 
municípios limítrofes com o DF, 
chamados atualmente de Região 
Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno 
(Ride). A MP atende a um pleito 
do governador Ibaneis Rocha e 
da Fecomércio-DF. Integrantes 
do GDF acreditam que todos 
os municípios da Ride serão 
incluídos na futura legislação. 
Atualmente, a Ride é composta 
de 33 municípios, dos quais 29 em 
Goiás e quatro em Minas Gerais, 
além do próprio DF.

Entorno do DF agora é Região Metropolitana  

Fecomércio-DF em 18 de 
janeiro. De acordo com Luís 
Otávio, é necessário ressaltar 
o trabalho desenvolvido pelo 
sindicato durante os últimos 
anos. O novo presidente afirma 
ainda que dará continuidade 
à luta em busca de melhorias 
para o setor. “A expectativa é 
dar continuidade ao trabalho 
realizado pelo meu antecessor 
Francisco Maia. Pretendo estar 
sempre presente nas tomadas 
de decisões da secretaria de 
Turismo e do Conselho de 
Desenvolvimento de Turismo 
do DF”, diz. 
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editorial 

Tempo de
fortalecimento

“As mudanças a que 

me refiro de ordem 

econômica são a 

retomada da confiança 

dos empresários 

e trabalhadores 

brasileiros, com a 

trajetória de queda 

do desemprego, 

valorização do Real 

e desaceleração dos 

preços”

Vivemos tempos de mudan-
ças, não apenas no âmbito políti-
co e econômico, mas também no 
campo das ideias, das instituições, 
da sociedade. E precisamos estar 
abertos a essas mudanças. Te-
mos novo presidente da Repúbli-
ca e, com ele, alterações impor-
tantes em todos os escalões da 
Esplanada. No cenário local, novo 
governador, novos secretários e, 
praticamente, uma nova Câmara 
Legislativa. Todos esses, eleitos 
democraticamente, com o voto do 
povo. 

 
Para traçar um panorama do 

que esperar do primeiro esca-
lão do governo de Ibaneis Rocha 
(MDB), entrevistamos os princi-
pais secretários para conhecer as 
propostas para o setor produtivo 
do DF. Foram ouvidos os respon-
sáveis pela Secretaria de Fazenda; 
Desenvolvimento Econômico; Tra-
balho; Ciência e Tecnologia; Turis-
mo e Terracap. Para os secretá-
rios, é a hora de colocar a mão na 
massa e realizar as mudanças que 
a sociedade tanto almeja. 

 

As mudanças a que me refiro 
de ordem econômica são a reto-
mada da confiança dos empresá-
rios e trabalhadores brasileiros, 
com a trajetória de queda do de-
semprego, valorização do Real e 
desaceleração dos preços. Essa 
confiança, além de ser um bom si-
nal, produz resultados concretos. 
Com uma expectativa mais positiva 
em relação ao governo e à econo-
mia, o empresariado tende a am-
pliar seus estoques, voltar a pro-
duzir e retomar os investimentos. 

 
Da mesma maneira, as famílias 

se sentem mais dispostas a con-
sumir. Lentamente, o País começa 
a destravar maquinarias e recur-
sos humanos. É um sinal de que a 
indústria e, sobretudo, os setores 
de comércio e serviços estão mais 
dispostos a investir e contratar.

 
No âmbito do setor produtivo 

local, assumi como presidente da 
Fecomércio-DF, no último dia 8 
de janeiro, com o intuito de har-
monizar e pacificar a relação da 
instituição com os sindicatos in-
tegrantes da base, sobretudo com 
a Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC). Tudo isso, dentro do 
estatuto, de maneira harmônica e 
democrática. Reafirmo, com isso, 
meu compromisso de alinhamen-
to à CNC, com o objetivo de forta-
lecer o setor produtivo da capital  
federal.



8  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  9

entrevista

  //Por Taís Rocha  

Em prol

do Brasil
O presidente da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), José 
Roberto Tadros, é o entrevistado desta 
edição da Revista Fecomércio-DF. 
Empresário amazonense e presidente 
da Fecomércio-AM, Tadros, de 72 anos, 
terá seu mandato até novembro de 
2022 e garante que seguirá ampliando 
a presença da CNC no debate nacional, 
com propostas concretas para atuar 
de forma assertiva no fomento ao 
desenvolvimento do Brasil por meio do 
fortalecimento do comércio. Formado 

em Direito pela Universidade do 
Amazonas, atua como empresário 

do setor terciário desde 1974. Além 
das suas atividades comerciais 
e sindicais, ele é autor e coautor 
de diversos livros e membro 
da Academia Amazonense de 
Letras, do Instituto Geográfico 
e Histórico do Amazonas e da 
Academia de Ciências, Artes e 
Letras do Amazonas.

Quais os ensinamentos o 
senhor traz da experiência na 
Fecomércio-AM para agregar à 
sua atuação, em nível nacional, 
como presidente da CNC?

Estou há 51 anos no Sistema 
Comércio. Eu e o dr. Antonio 
Oliveira Santos, meu antecessor 
na Presidência da CNC, entramos 
na mesma época no Sistema, só 
que o dr. Antônio entrou como 
presidente da Federação do 
Comércio do Espírito Santo, e eu 
entrei como vice-presidente de 
sindicato, depois presidente de 
sindicato, administrador do Sesc 
por delegação do presidente 
que me antecedeu, presidente 
da Federação do Comércio do 
Amazonas por 32 anos e meio e, 
por último, presidente da CNC. 
Então, o Sistema me é familiar.

Qual foi o cenário encontrado 
quando o senhor assumiu a 
Presidência da Fecomércio 
Amazonas?

Devo dizer que peguei o 
Sistema no Amazonas em uma 
situação extremamente difícil. 
As unidades do Senac não 
funcionavam, os espaços eram 
cedidos para ministrar cursos, 
nós vivíamos com anemia de 
recursos financeiros, sem 
investimentos. Quando entreguei 
o Sistema, para assumir aqui, eu 
deixei perto de R$ 240 milhões 
em caixa, e, entre construções 
e aquisições, compramos mais 
de 30 imóveis. Só havia uma 

“No âmbito da 
CNC, queremos 

manter uma 
interlocução 

sadia com 
o poder 

constituído, 
focalizando 

nos anseios do 
empresariado. 
E defender de 

forma resoluta 
e irrestrita as 

instituições que 
compõem o 

Sistema S”

unidade do Senac funcionando lá 
e duas do Sesc. Hoje nós temos 
alguma coisa como 30 escolas, 
entre unidades móveis, barco-
escola, unidades fixas no interior 
do Estado, na capital. No Sesc, 
fizemos grandes investimentos, 
como no ensino médio. Hoje, na 
área de Educação temos desde 
a recreação infantil, passando 
pela alfabetização, pelo ensino 
fundamental e ensino médio; 
na área do Sesc e do Senac, os 
cursos profissionalizantes e 
a Faculdade Senac. E na área 
da Federação do Comércio, 
adquirimos a nossa sede com 
recursos próprios, um prédio 
moderno e funcional, numa 
área de 4.500m², em uma região 
arborizada e no melhor bairro de 
Manaus.

E quais as principais metas do 
senhor na CNC?

Há várias frentes de ação. No 
âmbito da CNC, queremos 
manter uma interlocução 
sadia com o poder constituído, 
focalizando nos anseios do 
empresariado. E defender de 
forma resoluta e irrestrita as 
instituições que compõem o 
Sistema S, porque este presta 
relevantes serviços ao País e, 
se há alguma visão deturpada 
desse Sistema, é de pessoas que 
não o conhecem. E instituições 
altamente fiscalizadas como 
o Sesc e o Senac não podem 
ser chamadas de caixa-preta, 
até porque têm Conselhos 



10  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  11

entrevista

Fiscais Regionais, Conselho 
Fiscal Nacional, auditorias 
permanentes e o Tribunal de 
Contas da União (TCU). São 
filtros que poucas ou nenhuma 
outra instituição têm. Quando há 
problemas, eles são detectados 
e solucionados, como foi o caso 
de uma unidade da Federação 
que teve suas instituições sob 
intervenção. As instituições 
passaram por saneamento em 
todos os sentidos, as unidades 
fechadas foram reabertas, 
os recursos escassos foram 
reforçados, houve reforma, 
recuperação e aquisição de 
imóveis. Eu me refiro a uma 
unidade, em um estado da 
Federação em que as instituições 
foram devolvidas para o seu 
presidente legitimamente eleito 
em 2018. De resto, continuamos 
vigilantes no que tange à 
aplicação dos recursos com 
correção. E cabe lembrar que 
todas as nossas atividades no 
Sesc e Senac são deficitárias. 
No âmbito do Sesc, 99% das 
atividades têm déficit. 

O Brasil é um País continental 
e o Sesc e o Senac estão 
presentes nos mais diferentes 
locais, muitas vezes como as 
principais opções disponíveis 
para a população. Como seguir 
ampliando essa atuação?

Existem, de fato, uma amplitude 
e uma diversidade muito grandes 
nessa atuação. A realidade do 
Amazonas é diferente da do 
Ceará, por exemplo. No Ceará, há 
acesso a todos os municípios por 
via terrestre. Já no Amazonas, 
não é assim. Além disso, o 
estado do Amazonas tem um 
território que, se fosse um país 
independente, só seria menor 
que o Brasil e a Argentina, na 
América do Sul. E, se você falar 
em América Latina, ele seria o 4º 
maior território, o 4º maior país. 
Só perderia para o México por 
uma pequena extensão de 300 
mil km². A França cabe dentro do 
estado do Amazonas três vezes 
e meia. Por aí, é possível ver a 
grandiosidade de uma unidade 
federativa onde o Sesc e o Senac 

se fazem presentes. E o que 
é importante: atuam com as 
diversidades culturais, étnicas, 
religiosas, de usos e costumes 
e tradição diferentes. Então, o 
que o Sesc implanta lá no Ceará 
talvez não seja muito diferente 
do que faz no Amazonas, porque 
grande parte da população do 
Amazonas é de origem cearense, 
mas, em outras regiões, é 
preciso adequar as nossas visões 
estratégicas às características 
locais, pois, embora seja um 
país único e coeso, o Brasil é 
muito diverso, com maneiras 
diferenciadas de ver e pensar.

Os indicadores mais recentes 
têm apontado uma recuperação, 
ainda que lenta, da economia 
nacional. Como a CNC pode 
trabalhar para mudar esses 
índices e elevar a confiança do 
empresariado nacional?

A CNC foi criada com o objetivo 
de respaldar e orientar o 
empresário, dar base para que 
ele tenha um norte dos seus 

“A CNC foi 
criada com 
o objetivo 
de respaldar 
e orientar o 
empresário, dar 
base para que 
ele tenha um 
norte dos seus 
investimentos, 
como é o caso, 
por exemplo, 
das pesquisas 
e estudos que a 
Confederação 
realiza. ”

investimentos, como é o caso, 
por exemplo, das pesquisas e 
estudos que a Confederação 
realiza. E o resto depende 
muito do ambiente psicológico 
que o País possa estar vivendo 
e da boa gestão do governo. 
Esses são fatores importantes. 
Além disso, o capitalismo no 
Brasil precisa deixar de ser um 
capitalismo envergonhado, quase 
um arremedo de capitalismo, 
em que se acha que o lucro é 
pecado. Lucro é distribuição 
de riqueza. Os países que 
estão comprometidos com um 
capitalismo genuíno e valorizam 
o lucro têm uma classe média 
forte, e o povo vive bem, consome 
e, afinal de contas, faz aquilo que 
todos nós desejamos, que é viver 
com o que é indispensável ao ser 
humano, educar bem os seus 
filhos, ter segurança financeira, 
ter lazer e, acima de tudo, viver 
em um país seguro, onde você 
não corra o risco de hoje a 
economia estar lá em cima e no 
outro dia cair por conta de mais 
uma experiência econômica.

Como o senhor acredita que as 
federações devem atuar em seus 
estados?

O Sistema Comércio, desde a 
sua origem, é piramidal. A base 
são os Sindicatos, o meio da 
pirâmide são as Federações 
e o topo é a Confederação. A 
tônica desse Sistema tem que 
ser a harmonia e a interação 
permanente entre todas as 
partes, sem conflitos. É preciso 
interagir, propor, concordar ou 
manifestar discordância, mas 
não em um ambiente conflitivo. 
Tem que haver harmonia, 
nos moldes da que precisa 
existir entre os três Poderes 
da República, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário, que são 
independentes entre si, mas 
atuam harmonicamente.  
As Federações têm autonomia 
com relação à Confederação, 
mas há um elo entre elas que 
vem da base da pirâmide e nos 
orienta para uma constante 
busca de uma atuação cada vez 
mais integrada.

“A tônica desse 
Sistema tem que 

ser a harmonia 
e a interação 
permanente 

entre as partes, 
sem conflitos”
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Setor de bares e restaurantes aposta em movimento 
melhor que de 2018, quando as vendas cresceram 20%

carnaval

 //Por Daniel Alcântara e Sacha Bourdette

N
os últimos anos, o Car-
naval de rua atraiu muita 
gente e foi considerado 

um sucesso de público, colocando 
a capital do País de vez na folia. 
Em 2019, a data será comemora-
da no dia 5 de março e promete 
animar também o comércio da 
cidade, já que, as pessoas, cada 
vez mais, ficam em Brasília para 
curtir a data. 
A Secretaria de Cultura do DF 
estima que 2 milhões de foliões 
participem do Carnaval de rua da 
cidade. Com isso, os restaurantes 
e bares se preparam para receber 
os foliões. Os empresários estão 
abastecendo o estoque e prepa-
rando surpresas para os clientes. 
O Sindicato de Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares de Brasília 
(Sindhobar-DF) confirma que o 
Carnaval promete movimentar os 
espaços gastronômicos da capi-
tal.
De acordo com o presidente da 
entidade, Jael Antônio da Silva, a 
expectativa é a melhor possível, 
já que em 2018 os empresários 
conseguiram um bom lucro. “No 

ano passado tivemos um aumento 
de 20% no faturamento dos bares 
e restaurantes. De uma forma 
ou de outra os empreendimen-
tos acabam vendendo um pouco 
mais do que em outras datas do 
ano. Acredito que o movimento 
em 2019 não será diferente, ou 
até melhor”, destaca o presidente 
do Sindhobar. Jael também expli-

ca que o empresário precisa estar 
atento à questão do estoque, para 
não deixar o cliente na mão.
De acordo com a Secretaria de 
Cultura, é esperada a geração de 
três mil vagas de emprego para o 
período, além da chegada de 25 
mil turistas à capital. O presidente 
do Sindhobar orienta o empresá-
rio a ter muito cuidado e atenção 
na hora de contratar. “Com uma 
demanda maior, abre-se uma 
oportunidade para contratação, 
mas é preciso estar atento, olhar 
o currículo e pegar referências 
são primordiais para que o fun-
cionário tenha sucesso no empre-
endimento”, explica Jael.
Sabendo das oportunidades de 
atender a um público maior du-
rante a folia, o proprietário da Vila 
Tarêgo (Águas Claras), Fernando 
Lana, já está aumentando o seu 
espaço para receber os foliões 
durante as festividades. “Vamos 
aumentar 140m², a cozinha será 
ampliada e a varanda também. 
Tudo para receber o cliente com 
mais comodidade”, diz. A casa 
conta com chope artesanal, cer-

Folia animada 
para o comércio

veja long neck e drinques clás-
sicos. “Estamos ampliando tam-
bém a nossa carta de drinques, 
apostando nas bebidas feitas com 
gin, que é um sucesso”, informa. 
O proprietário também afirma 
que fará novas contratações. Para 
atrair mais ainda o público, a casa 
fará um desfile de fantasias de 
cachorro. Assim, o público poderá 
levar seu pet fantasiado para en-
trar na brincadeira.
Já o restaurante Bla’s (Asa Nor-
te) está preparando uma cerveja 
artesanal exclusiva da casa com 
aroma frutado e um sabor cítrico 
para a folia. “É uma cerveja para o 
verão, com foco mesmo nos dias 
quentes de Carnaval. A intenção 
é vender toda a produção”, diz o 
proprietário, Gabriel Braga. “Es-
tamos apreensivos, acho que vai 
ser muito bom, também estamos 
criando alguns drinques sem ál-
cool para a galera que vai dirigir 
e outros à base de cachaça e vod-
ca. Além disso, aumentaremos os 
estoques, visando a uma margem 
de lucro maior para o período”, diz 
Gabriel. 

NO SESC
Para celebrar o Carnaval, o Sesc 
DF preparou uma programação 
dedicada à diversão de toda a fa-
mília, o Sesc Folia. As atividades 
incluem apresentações musicais, 
oficinas de adereços carnavales-
cos, hidrofolia, bailinho infantil 
com desfile de fantasia, pintura 
de rosto, brinquedos infláveis, 
cama elástica, piscina de bolinhas 
e gincanas recreativas. As folias 
nas unidades ocorrerão durante 
o período de 2 a 5 de março, nas 
seguintes unidades: Guará, Ta-
guatinga Norte, Taguatinga Sul, 
Gama e Ceilândia.
Porém, o pontapé inicial da pro-
gramação começará no dia 27 de 
fevereiro, das 18h às 20h, na uni-
dade da 913 Sul, com o Sesc Car-
naval Fitness. A atividade incluirá 
um circuito fitness temático com 
músicas. São 60 vagas e as inscri-
ções na unidade seguem até o dia 
26 de fevereiro e custam R$ 20. Ao 
final, haverá uma mesa de sucos 
e frutas.
Segundo o assistente da Coorde-
nação de Esporte e Lazer do Sesc 
DF, Gustavo Beier, a expectativa 
é receber um grande público. “O 
nosso objetivo é celebrar o Carna-
val dentro da instituição de forma 
alegre e amistosa. As unidades 
preparam programações diferen-
ciadas com o intuito de agradar a 
todos os frequentadores. Espe-
ramos receber nas unidades do 
Sesc mais de 12 mil pessoas du-
rante todo o Sesc Folia”, afirmou.
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sesc

Academias oferecem pacote fitness exclusivo para malhar em qualquer unidade.  
O horário de funcionamento com esse serviço também foi estendido 

 //Por Sacha Bourdette    Foto: Raphael Carmona

@sescdf

/sescdistritofederal

www.sescdf.com.br

O Sesc-DF anunciou mais uma 
novidade para as unidades que pos-
suem academia. A partir de agora, 
o cliente que optar em ser aluno 
no Sesc terá a opção de malhar em 
qualquer unidade. A novidade pos-
sibilitará o acesso a qualquer aca-
demia, independentemente do local 
que o aluno esteja matriculado, vá-
lido para a modalidade de muscu-
lação. Além disso, as unidades com 
academia ampliaram o horário de 
funcionamento para as 22h, para a 
prática de musculação, com exce-
ção da unidade do Setor Comercial 
Sul (Sesc Presidente Dutra), que fe-
chará às 21h. O valor para trabalha-
dores do comércio e dependentes, 
conveniados e dependentes e pes-
soas acompanhadas pela geron-
tologia que estejam interessados 
na novidade é de R$ 67 mensais.  
Já para usuários o valor é de  
R$ 96. O aluno que já estiver matri-
culado também poderá usufruir da 
novidade. 

Com estrutura moderna e equi-
pado, o Sesc conta com academias 
em oito unidades no Distrito Fede-
ral. Todos os meses, aproximada-
mente 20 mil alunos frequentam os 
locais que possuem infraestrutura 
para a prática de diversas modali-
dades, com vestiários e professores 
qualificados. As academias do Sesc 
funcionam de segunda a sexta-fei-
ra, das 6h às 22h (com exceção da 
unidade no Setor Comercial Sul).  
Algumas unidades também abrem 
aos sábados. Além das academias, 
todos os serviços do Sesc estão dis-
poníveis à comunidade, basta obter 
a credencial da instituição.

O estudante de Enfermagem, 
Felipe dos Santos, explica que o 
passe para qualquer unidade faci-
lita na hora de se programar para 
malhar. Matriculado na unidade de 
Taguatinga Norte, ele já está pla-
nejando malhar em outras unida-
des para ganhar tempo. “Eu malho 
cinco dias por semana no mesmo 

local. Para mim, é muito útil. Tem 
dias que não estou por Taguatinga 
e quero malhar na unidade mais 
próxima de mim”, contou. Recente-
mente, o Sesc adquiriu, com apoio 
financeiro do Departamento Na-
cional, 150 aparelhos de exercícios 
físicos. O investimento foi de R$ 2 
milhões e contemplou as oito aca-
demias do Sesc: Presidente Dutra 
(Setor Comercial Sul), 504 Sul, 913 
Sul, Guará, Ceilândia, Gama, Ta-
guatinga Norte e Sul. O destaque fi-
cou por conta da unidade de Ceilân-
dia que teve todos os equipamentos 
trocados.

Praticidade para
ser fitness

Sesc Presidente Dutra: 3319-4410

Sesc Estação 504 Sul: 3217-9101

Sesc 913 Sul: 3445-4401

Sesc Taguatinga Sul: 3451-3501

Sesc Taguatinga Norte: 3451-9103

Sesc Ceilândia: 3379-9500

Sesc Gama: 3484-9100

Sesc Guará: 3383-9101

Mais inforMações               @senacdf                /senacdistritofederal            www.senacdf.com.br

senac

Os cursos de graduação disponíveis são Gestão Comercial, da Tecnologia da 
Informação, de Recursos Humanos, Pública e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
além de Marketing

 // Por  Luciana Corrêa

As inscrições para o 1º vestibu-
lar agendado 2019 da Faculdade de 
Tecnologia Senac-DF estão aber-
tas. Em fevereiro, as provas serão 
aplicadas às terças-feiras (14h), 
às quintas-feiras (19h) e aos sába-
dos (9h). Os cursos de graduação 
disponíveis são: Gestão Comercial, 
Gestão da Tecnologia da Informa-
ção, Marketing, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Pública e Análise 

Faculdade divulga últimas datas do 
vestibular agendado

e Desenvolvimento de Sistemas. 
 Poderão ser presencialmente 

na Central de Atendimento da uni-
dade 903 Sul, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 20h30, e também 
pelo site (www.df.senac.br/facul-
dade). O investimento é de R$ 20. 
Os documentos necessários para 
efetivar a inscrição são: identidade 
(original e cópia), comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição, 

feito em qualquer agência do Ban-
co do Brasil, via boleto bancário, ou 
no setor financeiro da Faculdade, via 
cartão de crédito/débito. O boleto 
deverá ser pago até três dias antes 
da data marcada para o término das 
inscrições.

Para os aprovados que efetua-
rem a matrícula para o primeiro se-
mestre de 2019, a primeira mensali-
dade do semestre será grátis.

Saiba mais sobre os cursos:

GESTÃO COMERCIAL
Aulas no período noturno
Duração de 2 anos
Campo de atuação: Gerente de Compras e Estoque. 
Gestão de Processos de Compras, Armazenamento e 
Movimentação de Mercadorias. Gestão de Processos de 
Comercialização. Gestão de Pessoas. Consultoria Orga-
nizacional e Empresarial.
 
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Aulas no período noturno
Duração de 2 anos e meio
Campo de atuação: Gestão de Sistema de Informação. 
Gerenciamento em Redes de Computadores. Gerente de 
Serviços de Informática e Internet. Gestão de Infraestru-
tura de TI. Gestão de Projetos. Governança de TI. Banco 
de Dados. Segurança da Informação. Consultor Técnico.
 
MARKETING
Aulas no período noturno
Duração de 2 anos
Campo de atuação: Gerente Comercial, Gestão de Pro-
paganda e Marketing, Gestão de Processos e Negocia-
ção, Gestão de Negócios, Consultoria Técnica, Gerência 
de Relacionamento.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Aulas no período noturno e matutino
Duração de 2 anos
Campo de atuação: Gestão de Recursos Humanos. Ges-
tor de Treinamento. Gestor de Recrutamento e Seleção. 
Assessoria Empresarial. Consultor Técnico.
 
GESTÃO PÚBLICA
Aulas no período noturno
Duração de 2 anos
Campo de atuação: Gestão Pública. Gestão e Planeja-
mento de Projetos. Gestão de Programas e Projetos de 
Políticas Públicas. Gestão e Implementação de Projetos 
Públicos. Gestão de Pessoas. Gestão Pública Estratégi-
ca. Gestão e Estratégias de Licitações e Compras. Ges-
tão de Processos. Gestão de Projetos.
 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Aulas no período noturno e matutino
Duração de 2 anos e meio
Campo de atuação: Análise de Sistemas. Projetos de Sis-
temas de Informação. Análise de Requisitos. Consultoria 
Técnica. Gerência de Desenvolvimento de Software. De-
senvolvimento de Sistemas de Informação. Programa-
ção Web. Programação Mobile. Gestão de Projetos.

SERVIÇO
1º Processo Seletivo de 2019 – Faculdade Senac – 903 Sul
Mais informações: 3217-8821 ou 3313-8877
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educação

 //Por José do Egito

Ao completar 15 anos de atuação no DF, a Junior Achievement segue atuando para 
incentivar o empreendedorismo entre os jovens

PARA EMPREENDER DESDE CEDO

N
oções de empreendedo-
rismo, busca pelo auto-
conhecimento e espírito 

de coletividade. É isso que alunos 
das escolas recebem por meio da 
capacitação oferecida pela Junior 
Achievement. Completando 15 
anos de atuação no Distrito Fe-
deral agora em 2019, a JA é uma 
organização sem fins lucrativos, 
que atua em instituições de ensi-
no nas Regiões Administrativas do 
DF, com o intuito de incentivar o 
empreendedorismo. A ação é pro-
posta em diversas escolas e conta 
com o apoio de instituições e em-
presas parceiras.

E para evitar diversas razões 
para a falta de capacitação de jo-
vens empreendedores no Brasil, 
o voluntário Fábio Constantino 
da JA, economista, especialista 

em Habitação, Direito Imobiliário, 
Políticas Públicas, explica que a 
iniciativa conta com a dedicação 
de diversos outros voluntários 
que repassam aos alunos con-
ceitos de cooperação, inovação, 
sustentabilidade, ética e cidada-
nia. “A Junior Achievement está 
de parabéns por durante todos 
esses anos fazer a diferença na 
vida de tantos jovens pelo mun-
do. É muito gratificante saber que 
estamos plantando uma semente 
de conhecimento. Só iremos ter 
uma mudança em nossa socieda-
de se cuidarmos com muito zelo 
da educação de nossos jovens. A 
Junior Achievement inspira e pre-
para os jovens, despertando seu 
espírito empreendedor para se-
rem bem-sucedidos na sociedade 
e em uma economia globalizada. 

Nosso objetivo é transformá-los 
em cidadãos qualificados e rea-
lizados, que possam contribuir 
positivamente para o desenvol-
vimento sustentável do Brasil”, 
defende Fábio. Para conhecer o 
modo como funciona o trabalho, 
basta acessar o site da institui-
ção: www.jabrasil.com.

INVESTIR NO FUTURO
A Junior Achievement Inter-

nacional completa 100 anos de 
atividades em 2019. Aqui no Bra-
sil, a JA atua desde 1983, com 35 
anos de atuação em 2018. No DF, 
no ano passado, foram 15 Regi-
ões Administrativas e 32 escolas 
de ensino fundamental e médio 
no DF beneficiadas pelo progra-
ma. Para que todo esse trabalho 
pudesse acontecer, a organiza-

ção contou com 309 voluntários 
independentes e corporativos, 
que representam colaboradores 
e professores que atuarão como 
facilitadores ou mentores na apli-
cação do programa na capital da 
República.

A estudante Maria Clara Bel-
trão, aluna do 3º ano no Centro 
Educacional Sigma, uma das es-
colas beneficiadas pelo progra-
ma, ressalta que raramente os 
estudantes recebem aconselha-
mentos de pessoas mais expe-
rientes acerca de temas como o 
mercado de trabalho, faculdade, 
cursos e emprego. “Dessa for-
ma, chegamos despreparados 
para esse novo mundo que nos 
espera, sem saber o que fazer e 
como fazê-lo. Os programas da 
Junior Achievement quebram 
essa barreira ainda existente atu-
almente ao permitirem que estu-
dantes acompanhem o dia-a-dia 
de profissionais habilitados que 
possuem a carreira almejada, 
mas desconhecida pelos alunos”,  
conta.

Maria Clara defende que exis-
tem diversas razões para a falta 
de capacitação dos empreende-
dores brasileiros, mas uma mui-
to evidente é a falta de incentivo 
para abrir a própria empresa des-
de cedo: já na escola, o possível 
empreendedor não se vê repre-
sentado em nada que aprende. 
“Para mim, foi uma experiência 
incrível e inesquecível, que, com 
certeza, levarei como aprendiza-
do para o resto da vida. Acompa-
nhei, em um dos programas, seis 
pessoas maravilhosas que, além 
de me ensinarem sobre respeito, 
amizade, empenho, profissiona-
lismo, simpatia e perseverança, 
me mostraram o funcionamento 
da publicidade em uma empresa 
extremamente humanista e zelo-
sa, os desafios encontrados dia-
riamente e como superá-los.”

Desde sua fundação no Brasil, 
em 1983, a rede contou com a co-
laboração de 150 mil voluntários 
e atendeu a mais de 5 milhões 
de estudantes em 26 estados 
brasileiros e no Distrito Federal.  
Atualmente, a JA oferece progra-
mas para mulheres empreende-
doras na faixa etária de 18 a 24 
anos, com carga horária de 130h 
e mentoria de um profissional, 
aulas sobre startup, em que alu-
nos aprendem os passos neces-
sários para a criação de um app, 
projetam suas ideias e as apre-
sentam para uma banca de jura-
dos. Além disso, existem diversas 
outras opções como o programa 
que proporciona a experiência 
de uma miniempresa, liderança 
comunitária, noções básicas de 

programação como HTML e CSS e 
criação correta de um blog.

COMO FUNCIONA
Como organização sem fins 

lucrativos, a JA conta com o apoio 
de empresas e instituições que 
ajudam na manutenção dos traba-
lhos. Para ser voluntário indepen-
dente, ou seja, levar seu conheci-
mento para dentro do programa, 
basta acessar o site e buscar mais 
informações. Na plataforma tam-
bém é possível ser parceiro man-
tenedor. Nesse caso, a empresa 
que apoiar o projeto terá a opção 
de incluir seus colaboradores que 
serão capacitados para atuarem 
em sala de aula, compartilhando 
seu tempo e conhecimento com 
os jovens estudantes.
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gastronomix

Rodrigo Caetano
Jornalista
e blogueiro

www.portalgastronomix.com.br 

rodcaetano@hotmail.com

www.facebook.com/portalgastronomix

@portalgastronomix

Com 30 anos, o Dom Francisco 
Restaurante é uma grife da boa 
gastronomia na capital do País. 
Tendo à frente o chef Francisco 
Ansiliero, a casa é quase um 
ponto obrigatório para quem quer 
conhecer o melhor de Brasília. 
E um prato muito tradicional 
da casa é o Bacalhau na Brasa, 
servido com o acompanhamento 
a gosto do cliente.  Ansiliero, que 
só trabalha com a espécie Gadus 

Ansiliero e o bacalhau na brasa
morhua, diz que ele é o único 
que não diminui ao ser cozido. 
“Por isso, nossos pratos são bem 
servidos.” Na casa, a versão do 
prato para uma pessoa custa R$ 
140 e, para duas, R$ 252,50. Ambos 
são muito bem servidos, como 
todos os outros pratos do Dom 
Francisco. Mas há outras opções de 
bacalhau, como o desfiado (R$ 120) 
e o em postas finas (R$ 130), que 
servem duas pessoas. 

Viagens gastronômicas Café da manhã - São Paulo 

1 – P.Ã.O.
Pequeno espaço que comporta uma 
infinidade de delícias, desde o pão de 
queijo feito com gruyère, passando 
belo imponente bolo de chocolate 
de várias camadas, tudo feito com 
ingredientes de alta qualidade.
Rua Bela Cintra, 1618 – Consolação. 
Telefone: (11) 2193-2116

2 – Padaria da Esquina
Cantinho português em São Paulo, 
a casa oferece inúmeras variedades 
de pães tipicamente portugueses. 
Não se assuste com os nomes e 
prove tudo o que puder! Concebida 
pelo chef português Vitor Sobral, 
proprietário de casas em Portugal, 
João Pessoa e da Taberna da 
Esquina na capital paulista.
Alameda Campinas, 1630 – Jardim 
Paulista. Telefone: (11) 2387-0149   

3 – Futuro Refeitório 
Instalado numa antiga garagem 
– cujas características foram 
mantidas –, o local pede tempo 
para ser apreciado. Bonito, apesar 
de diferente, aconchegante, abre 
o dia todo, e serve produtos feitos 
na casa: pães, croissants, bolos, 
geleias, ricota, além de torradas 
com deliciosas coberturas, como 
a de abacate. No almoço, o foco 
são pratos vegetarianos inventivos, 
apetitosos e nada monótonos. Para 
fechar, peça café coado, cujos grãos 
são torrados na casa.
Rua Cônego Eugênio Leite, 808 – 
Pinheiros. Telefone: (11) 3085-5885

4 - Café Habitual
Proveniente do Chipre, um dos 
proprietários do Café Habitual 
sempre se vale dos ingredientes 

típicos do mediterrâneo oriental 
para compor seus pratos. É o caso 
dos ovos beneditinos, que levam 
coalhada seca com páprica, do bolo 
de figo com calda de iogurte ou do 
biscoito de tahine com canela. O 
local serve brunch até as 16h.
Alameda Tietê, 602 – Jardim Paulista. 
Telefone: (11) 3062-3091

A Cremeria Italiana vai reforçar 
em breve o roteiro de gostosuras 
italianas em Brasília. A casa 
de gelatos abre na 206 Sul. Os 
proprietários, os italianos Paolo 
Calanchini e Mirko Stortini, vão 
ministrar três cursos de produção 
de gelatos: intensivo, master 
e sobremesas. O intensivo é 
composto de aulas teóricas e 
práticas para elaboração do 
verdadeiro gelato italiano. O master 
ensina, em cinco dias, técnicas 
de balanceamento do gelato. O 
terceiro, de quatro dias, reúne 
ensinamentos para elaboração 
de sobremesas italianas. Quer 

Nova gelateria também
ensinará arte no gelato

dizer, experiência não falta aos 
dois professores. Interessados nos 
cursos do Projeto Gelato Italiano, 
como eles chamam, podem fazer 
as inscrições pelo número 21 
98869-6442 ou pelo e-mail info@
projetogelatoitaliano.com.br.

Chidera Ifeaniy é nigeriano, mas em 
seu restaurante Simaz – Culinária 
Afro e Bar – serve receitas de vários 
países africanos. Algumas revelam 
a influência daquele continente 
sobre nossa culinária brasileira. 
Como o akara, igual ao acarajé. 
Frango, peixe e banana-da-terra 
são ingredientes recorrentes. 

402 Sul, Bloco D, Loja 15

Telefone: (61) 3346-7540

Culinária 
africana

O processo de fermentação de alimentos é tão antigo quanto a 
própria humanidade. Desde os trópicos até o Ártico, os alimentos 
fermentados são valorizados pelo bem à saúde e por seus sabores 
complexos. Assim, Fermentação Selvagem, de Sandor Ellix Katz, 
inspira as pessoas a usarem a cozinha como verdadeiro laboratório 
e transformarem, por meio desse processo, legumes em chucrute, 
leite em queijo e iogurte, cereais em pão e muito mais. Para 
comprar, clique em www.sesieditora.com.br

Livro sobre fermentação

A colheita de uva transforma a Casa Valduga em um 
grande ponto de interesse para os turistas e visitantes 
que vão até a região do Vale dos Vinhedos, no sul do país, 
para conhecer mais sobre todo o processo de elaboração 
dos seus renomados rótulos. Neste ano, a temporada 
da vindima ocorrerá até o dia 3 de março, durante cinco 
finais de semana, e contará com duas opções de pacotes 
com duas ou três diárias, com programações completas 
para que o hóspede possa escolher de acordo com a sua 
preferência. Os pacotes contemplam café da manhã sob 
os vinhedos centenários, oficina de capeletti e geleias, 
almoços, visita à unidade de vinificação, pisa das uvas, 
jantar especial de encerramento com acompanhamento 
de enólogo e atração especial.

Vamos colher uva?

PÍLULAS...

O chef de cozinha Flávio 
Leste, proprietário de um dos 
restaurantes mais tradicionais da 
cidade, o Villa Tevere, é o novo 
diretor regional da Associação 
dos Restaurantes Boa Lembrança 
Regional Centro-Oeste, que 
engloba DF, TO, GO, MT e MS.
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gente

Há 16 anos a gestora pública Luciene Alves dos 
Santos, 35 anos, capacita mulheres  com oficinas 
de papel reciclado, corte e costura, crochê e borda-
dos e também oficinas de pães e biscoitos caseiros 
na Estrutural e em outras cidades do DF. O projeto 
surgiu quando o pai de Luciene teve problemas de 
saúde. “Sinto-me muito feliz e realizada em poder 
ofertar às pessoas essas  oficinas, que escrevi e 
projetei em um momento de crise; fiz desse mo-
mento uma oportunidade de organizar as ideias”. A 
necessidade de preparar pessoas para gerar uma 
renda rápida se intensificou logo após o fechamen-
to do Lixão. Luciene ganhou o Prêmio Sebrae Mu-
lher de Negócios em 2013 e foi homenageada pela 
ONU em 2017. Em 2018, recebeu o Prêmio Latino 
Americano de Inovação Social no Setor Público e 
Privado Elis 2018, em Florianópolis.“Todos esses 
prêmios têm um valor imensurável para a minha 
vida profissional, pois mostram que há um reco-
nhecimento”, revelou. Qualquer pessoa pode par-
ticipar das oficinas a partir dos  16 anos, os cursos 
são gratuitos, pois o projeto sobrevive de doações e 
das vendas  dos pães e biscoitos.  Nos planos, está 
adquirir uma sede para a associação.

Preparar e formar crianças e jovens para a vida 
por meio do esporte e inclusão social é o principal 
objetivo do projeto Rogerinho Social, desenvolvido 
desde 2003 pelo vigia Rogério Costa, 51 anos, em 
Sobradinho II. A iniciativa oferece aulas gratuitas 
de futebol masculino e feminino para mais de 400 
crianças, jovens e adultos. “Nosso projeto social vai 
além do futebol, distribuímos cestas básicas, roupas, 
calçados e diversas outras coisas para os mais ne-
cessitados”, disse o professor. O projeto surgiu como 
uma brincadeira e diversão. Várias pessoas da comu-
nidade se reuniram para fazer um campo de terra ba-
tida e as traves de madeira. Rogerinho levava a bola e 
a rede e, assim, se formaram os times que passaram 
a competir em campeonatos da cidade. Atualmente o 
projeto é mantido por voluntários e o apoio de alguns 
pais dos alunos. “Todos somos voluntários, o único 
apoio que temos é da Mazza Sports, que faz os unifor-
mes mais baratos e nos doa coletes”. Além de Sobra-
dinho, o projeto também é realizado na Fercal. Para 
participar das aulas, é necessário ter mais de 3 anos 
de idade, estar estudando e ter um bom desempenho 
escolar. O sonho de Rogerinho é continuar ampliando  
o projeto em outras áreas.

 //Por Brunna Pires    Foto: Joel Rodrigues

 // Por Brunna Pires    Foto: Joel Rodrigues

Capacitando 
mulheres

Muito além 
de futebol

 //Por Brunna Pires    Foto: Joel Rodrigues

Cinco
perguntas para
Thiago Campos 
 //Por Brunna Pires

Formada em Audiovisual pela Universidade de 
Brasília, a diretora e roteirista Rafaela Camelo, 
33 anos teve o seu curta-metragem O mistério da 
carne, selecionado para o Sundance Festival de 
2019, nos Estados Unidos. Considerado um dos 
mais conceituados do mundo, o evento é realizado 
desde 1978. Desde a época de universidade, Rafa-
ela produz trabalhos de cinema. A primeira dire-
ção dela foi no curta A arte de andar pelas ruas de 
Brasília, de 2011, filme que lhe rendeu prêmios e 
a participação em festivais nacionais e internacio-
nais. O mistério da carne, participou do FAC, edital 
de 2016 e é algo que vem sendo trabalhado pela 
diretora há um bom tempo. “Como sou também 
roteirista do curta, elaborei a história pautada nas 
escolhas de direção e na criação de atmosferas 
com o objetivo de transmitir algumas sensações. É 
um filme que se apoia nas interpretações de Bian-
ca Terraza e Pâmela Germano, as protagonistas.” 
O trabalho traz muitos elementos que Rafaela 
pretende usar em seu próximo projeto, que será 
um longa sobre relacionamento lésbico e religio-
sidade, além de trazer um diálogo com o gênero 
de suspense. 

Cinema de Brasília 
para o mundo

Fundado em janeiro de 2017 pelo especialista 
em finanças Thiago Campos, de 29 anos, e 
sua sócia Tawanna Mendes, o Hospital das 
Finanças ajuda pessoas a alcançarem uma vida 
financeira mais saudável e próspera. 

De onde surgiu a ideia de criar o Hospital?
Depois que aprendi a cuidar melhor do meu 
dinheiro, saí das dívidas e comecei a investir. Vi 
que vários amigos que ganhavam bem tinham 
dificuldades com o dinheiro por pura falta de 
inteligência financeira. Comecei a ajudá-los e o 
boca-a-boca cresceu. 

Qual é o principal objetivo da empresa?
Nosso maior objetivo é, por meio do nosso 
método Giga, compartilhar um passo-a-passo 
para que a pessoa passe a lidar melhor com o 
dinheiro e melhore sua qualidade de vida.

Quais serviços são oferecidos?
Somos uma escola de finanças pessoais. 
Temos cursos e treinamento que ensinam a 
prosperar financeiramente. Diferentemente de 
uma consultoria, trabalhamos com educação, 
fazendo com que você aprenda a tomar as 
melhores decisões financeiras por conta 
própria. 

Qual a importância do trabalho que realizam?
Infelizmente as pessoas entram em dívidas 
e não investem por falta de conhecimentos 
básicos sobre finanças pessoais.  Por meio 
dos nossos cursos vamos muito 
além de deixar nossos alunos 
com mais dinheiro: os deixamos 
mais felizes. 

Quais os planos do Hospital das 
Finanças?
Para 2019, estamos entrando 
nos cursos online, 
a fim de levar 
mais dinheiro 
e melhor 
qualidade 
de vida para 
pessoas em 
todo o Brasil.
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água

Investimentos do governo em obras e 
mudanças de atitude da população podem 
garantir o fim dos cortes de fornecimento no DF

Legado do 
racionamento

D
epois de 17 meses sofren-
do as consequências dos 
cortes de fornecimento 

de água, a população do Distri-
to Federal pode respirar aliviada. 
De acordo com a Companhia de  
Saneamento Ambiental (Caesb), a 
crise hídrica no DF está controlada 
e não existe risco de a população 
passar por um novo período de ra-
cionamento em 2019. As chuvas in-
tensas dos últimos meses de 2018, 
as obras de captação de água reali-
zadas durante o ano e a conscienti-

 //Por Sílvia Melo    Fotos: Joel Rodrigues

zação da população no uso racional 
são alguns fatores que contribuem 
para isso. Mas, depois de mais de 
500 dias com rodízio no forneci-
mento de água, qual foi o legado 
que o racionamento deixou para a 
cidade?

“Nós adquirimos, a duras pe-
nas, devo admitir, uma nova cul-
tura, que a gente espera que se 
mantenha, que seja preservada e 
inclusive repassada para as futuras 
gerações. Esse é um dos legados 
do racionamento”, afirma Maurício 
Luduvice, ex-presidente da Caesb, 
referindo-se à mudança de atitudes 
da população em relação ao des-
perdício de água. “O outro legado 
foi a volta dos investimentos, tan-
to na ampliação do sistema, como 
também na melhoria do sistema 
que estamos fazendo. Então, os 
investimentos tanto em ampliação 
quanto em modernização foram 
o grande legado. A população se 
adaptou, colaborou e o resultado 
está aí”, destaca Maurício. 

Com a escassez de chuvas em 
2016, a Barragem do Descoberto 
atingiu o nível mais baixo de sua 
história, com 40% da sua capacida-
de. Diversas medidas foram toma-
das durante o ano, mas, em janeiro 
de 2017, para assegurar a capaci-
dade hídrica da cidade, foi neces-
sária a implantação do rodízio no 
fornecimento de água das cidades 
abastecidas pela Barragem do Des-
coberto e, em fevereiro, das cida-
des abastecidas pelo reservatório 
de Santa Maria. Agora a situação é 
diferente devido às obras realiza-
das. “Temos hoje um sistema que é 
muito mais robusto e flexível do que 
há alguns anos. Colocamos água 
nova do sistema, mais de 1.400 li-
tros por segundo, fizemos grandes 
investimentos, com duas novas 
captações além das pequenas. As 
grandes foram o Lago Paranoá e o 
Bananal. Além disso, estamos co-
locando a estação de tratamento de 

água do Gama”, destaca Maurício, 
informando que também foram re-
alizados grandes investimentos em 
redução de perdas.

Segundo Luduvice, o atraso nas 
obras de Corumbá IV não terá im-
pacto negativo no Distrito Federal 
porque as outras obras feitas estão 
compensando. “É importante des-
tacar que um racionamento, como 
o que foi feito aqui, é um regime 
de exceção e só aplicamos um sis-
tema de rodízio ou racionamento 
quando é absolutamente neces-
sário. Entramos e saímos na hora 
certa. E o resultado está aí. Tanto 
o reservatório do Descoberto quan-
to o de Santa Maria estão em uma 
situação muito mais confortável do 
que no ano passado. Reduzimos a 
dependência ao Lago do Descober-
to e ao Lago de Santa Maria, o que é 
muito importante. A participação do 
Descoberto, que era algo em torno 
de 65%, caiu para 55%, e a de Santa 
Maria, em torno de 21%, hoje é me-
nos de 5%”, ressalta ele.

ESPECIALISTA
Para evitar um novo raciona-

mento, é importante que a popu-
lação continue a ter consciência 
do uso racional da água. Henrique 
Leite Chaves, hidrólogo e professor 
da UnB, lembra que foi a primeira 
vez que o DF passou por essa situ-
ação e que ficou uma lição impor-
tante. “Aprendemos que a água é 
finita nessa nossa região aqui do 
Distrito Federal e que ela é impor-
tante e fundamental para a vida, 
por isso precisamos de uma cons-
cientização muito maior do que 
nós tínhamos”, afirma, destacan-
do que, mesmo com as obras que 
estão sendo planejadas para en-
tregar em 2019, é importante que 
a população continue a utilizar ra-
cionalmente a água, inclusive mu-
dando alguns hábitos, porque essa 
é uma situação que pode acontecer  
novamente.
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artigo  doses econômicas Parceria:

Os dois principais desafios do 
novo governo na economia são o 
reequilíbrio do orçamento, para 
mudar a trajetória de crescimento 
da dívida pública, e a aceleração 
do crescimento econômico, para 
gerar forte retomada dos empre-
gos no País. 

O novo governo recebeu o País 
com mais de 12 milhões de pes-
soas procurando trabalho, taxa de 
desocupação de 11,6% e a econo-
mia ainda no fundo do poço, dadas 
as fortes quedas do PIB em 2015 
e 2016 e o fraco desempenho nos 
últimos dois anos.

Em contrapartida, a economia 
apresenta bons fundamentos no 
setor externo, com reservas inter-
nacionais acima de US$ 380 bilhões 
e elevados superávits comerciais, 
US$ 58 bi em 2018. A inflação está 
abaixo da meta, fechou 2018 em 
3,75%, e tem projeção de 4% para 
2019, o que permite manter baixa a 
taxa de juros de política monetária 
(Selic).
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José Luiz Pagnussat
economista e conselheiro do Corecon/DF

Desafios econômicos
do novo governo

O ambiente econômico melho-
rou fortemente com o novo gover-
no. As primeiras reações do mer-
cado foram muito positivas, com 
recordes históricos na bolsa de 
valores e forte recuperação dos in-
dicadores de confiança dos empre-
sários e dos consumidores. Mas, as 
projeções de crescimento do PIB 
são ainda tímidas para 2019 e 2020, 
de 2,5% e 3,0%, respectivamente. 

A confiança dos empresários 
e consumidores é o principal si-
nal de retomada do crescimento 
da economia, mas a manutenção 
desse otimismo requer agilidade 
na melhoria do ambiente e oportu-
nidades de negócios no País e na 
implementação de medidas con-
cretas que possibilitem os inves-
timentos em setores estratégicos, 
como é o caso das concessões e 
parcerias público-privadas de in-
fraestrutura.

O outro grande desafio do go-
verno é reequilibrar as contas pú-
blicas. A projeção de déficit primá-

rio do governo para 2019 é de R$ 
100 bilhões, para um crescimento 
do PIB de 2,5%. A dívida Bruta do 
Governo Geral (DBGG) já alcançou 
mais de cinco trilhões e represen-
ta 77% do PIB e a Dívida Líquida do 
Setor Público (DLSP) está em 53% 
do PIB, ambas muito elevadas e 
em trajetória de crescimento.

O descontrole fiscal é forte 
gerador de desconfiança do setor 
produtivo, que receia ter que pagar 
a conta no médio prazo, e nesse 
sentido desestimula investimentos 
e trava a retomada do crescimento 
econômico. A Emenda Constitu-
cional do teto do gasto, que limita 
o crescimento da despesa pública 
pela inflação, foi uma busca de o 
governo sinalizar para o setor pro-
dutivo que não haveria aumento 
de impostos. O ajuste terá que ser 
pela redução da despesa. Nesse 
sentido, a agenda de reformas, 
como previdência e tributária, se 
coloca como prioritária para o alí-
vio do entrave fiscal.

O novo governo terá ainda di-
ficuldades de cumprimento das 
várias regras fiscais: teto do gas-
to, meta fiscal e regra de ouro. No 
caso do teto de gastos, o proble-
ma está no crescimento dos gas-
tos de previdência e em, conse-
quência, a menor disponibilidade 
de recursos para outras políticas 
públicas, como saúde e educação. 
A meta de resultado primário não 
deve constituir grande desafio em 
2019. A LDO autorizou o governo a 
gastar mais do que arrecada, R$ 
139 bilhões. Só será restritiva se a 
economia reduzir o crescimento. 
Entretanto, a regra de ouro, que 
limita as operações de crédito do 
governo ao montante das despe-
sas de capital, deve ter desequi-
líbrio elevado e seu descumpri-
mento precisa ser autorizado pelo 
Congresso Nacional.

água

“Vamos supor que venha de 
novo uma chuva abaixo da mé-
dia, pode se repetir o problema 
porque, mesmo com Corumbá IV, 
que se conectará ao DF, em uma 
situação que a demanda conti-
nua crescendo na cidade, ainda 
pode haver novos racionamentos 
no futuro. De fato é preciso uma 
mudança importante no padrão de 
consumo de água, nos das pesso-
as, indústrias, empresas, do setor 
público em que o consumo é muito 
grande também, é preciso reduzir 
as perdas e os vazamentos. Se a 
Caesb reduzisse as perdas de 30% 
para 10% no sistema de distribui-
ção da água potável, haveria uma 
economia na faixa de 2 mil litros 
por segundo, o que é muita coisa”, 
destaca Henrique.

Segundo ele, seria importante 
também haver mais incentivo fi-
nanceiro para locais de consumo 
(residências, edifícios etc.) que 
viessem a utilizar água de chuva 
para irrigação e reuso de água cin-
za, que seria a água de lavagens 
de roupas etc. “Quem fizesse isso, 
que é um investimento grande, 
teria uma economia na conta de 
água. Isso seria muito importan-
te também. São políticas públi-
cas que incentivariam o reuso de 
água cinza e a captação de água 
de chuva com descontos nas con-
tas de água dos usuários, dando a 
eles condições de pagarem seus 
investimentos”, explica. “Essa es-
tratégia chamada de gestão da de-
manda é tão importante quanto a 
gestão da oferta, que são as obras 
públicas. Reduzir o consumo é tão 
importante quanto aumentar a 
oferta”, afirma.

EMPRESÁRIA
A empresária Neude do Nasci-

mento Figueiredo, sócia proprietá-
ria do salão Maria Bela, localizado 
no Sudoeste, promoveu mudanças 
em seu empreendimento, visando 

à economia de água durante o ra-
cionamento. A primeira medida foi 
alterar o horário de funcionamento, 
de  8h para 10h. Em seguida, trocou 
as torneiras do lavatório por mode-
los mais econômicos. “Adaptamos 
nossa agenda para um horário que 
tinha um fluxo maior e, para econo-
mizar água, mudamos as torneiras 
para modelos automáticos que li-
gam com o calor da mão. Com es-
sas medidas, mais a colaboração 
dos demais condôminos do prédio, 
não ficamos um dia sem água”, 
destaca. 

Outra medida tomada pela em-
presária foi o fechamento do salão 
às segundas-feiras. A equipe pas-
sou a ter dois dias de folga durante 
a semana. “Isso não atrapalhou o 
crescimento da empresa. Funcio-

namos de terça a sábado, das 10h 
às 19h. No mês de dezembro não 
fechamos devido ao aumento do 
fluxo de clientes, mas continua-
remos com as duas folgas sema-
nais”, destaca. “A lição que fica do 
racionamento? Na verdade, a maior 
lição é fazermos com que isso vire 
rotina na nossa vida e não deixar 
para agir somente quando acon-
tece algo. Se todo mundo cuidas-
se bem da natureza, do meio am-
biente, com economia, a gente não 
passaria por isso. Essas medidas 
trouxeram economia para a em-
presa e passamos a pensar mais 
na sustentabilidade, trazendo esse 
foco para o salão e passamos a tra-
balhar com produtos sustentáveis 
para ajudar a proteger o meio am-
biente”, afirma. 

“Nós adquirimos, a duras penas, uma nova 
cultura, que esperamos que seja preservada e 
inclusive repassada para as futuras gerações˜

Maurício Luduvice
ex-presidente da Caesb
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educação

 //Por Luciana Corrêa

Qual a melhor 

A rede de ensino do Distrito 
Federal conta com diver-
sas opções de escolas, 

entre públicas e privadas. Segun-
do números da Secretaria de Edu-
cação, há 680 escolas públicas, 
nas 14 regionais de ensino. Entre 
essas, 601 são urbanas e 79 ru-
rais. Além disso, a rede possui 54 
Centros de Educação da Primei-

ra Infância (CEPIs) e 60 unidades 
conveniadas. O total de unidades 
escolares é 792. Entre as parti-
culares, a Secretaria tem creden-
ciadas 537 na educação básica e 
mais 26 no sistema de Educação 
de Jovens e Adultos e Educação 
Profissional. 

Quando a criança chega à ida-
de escolar, cabe aos pais ou res-

ponsáveis a decisão de escolher a 
escola. Eles devem se atentar ao 
tipo de educação que é aplicado no 
estabelecimento escolhido. Para o 
professor e estudioso do Departa-
mento de Métodos e Técnicas da 
Universidade de Brasília (UnB), 
Cristiano Alberto Muniz, a esco-
lha da escola depende da visão de 
cada um, do que é a formação do 

da família que acha que a criança 
não pode ser desrespeitada. Essa 
forma de aprendizado não segue 
um currículo definido”, concluiu. 
 
ESCOLAS

Um exemplo de escola do pri-
meiro bloco, conteudista, é a Úni-
co Educacional, com unidades na 
606 Sul e em Taguatinga. O Único 
tem como foco manter um cor-
po docente de excelência, com 
professores e monitores compe-
tentes e exigentes, conhecedores 
dos principais vestibulares no DF, 
principalmente PAS-UnB e Enem, 
propiciando ao estudante chegar 
ao patamar máximo de suas habi-
lidades. Segundo o diretor e funda-
dor do Único e professor de Histó-
ria, Robson Arrais, a prioridade é 
o conteúdo. “Educação é confun-
dida com instrução, com ciência, 
e aprender não é fácil ou simples. 
Não se pode transferir para a es-
cola a função de educação. O perfil 
dos alunos que chegam para nós 
não mostra problemas disciplina-
res”, explicou. 

ser humano e o que a família quer 
para o seu filho. Desde a escolha 
de pública ou privada, laica ou não 
laica, militar ou não. 

No momento de procurar uma 
escola, a família tem que pensar 
que a criança ou o jovem será aco-
lhido em um espaço onde serão 
potencializados os processos de 
aprendizagem. “O princípio funda-
mental da educação é que todos 
aprendem, mas não da mesma 
forma. A escola é uma instituição 
que garante o processo de apren-
dizagem, mas aprender é de cada 
indivíduo. A sociedade entende que 
o sujeito se educa, e ninguém pode 
aprender por ninguém”, explica.

Para o especialista, existem 
três grandes blocos de tipos de en-
sino. No primeiro, as escolas es-
tão voltadas para a transmissão do 
conteúdo, em que seu papel é ter 
uma equipe de professores mui-
to boa em conteúdos e cabe aos 
alunos aprender, assimilar e re-
produzir o conteúdo em sistemas 
formais de avaliação. 

No segundo bloco, o educador 
e aluno estão no mesmo proces-
so, ambos aprendem. “Eles vão 
aprendendo as diversas formas da 
construção de conhecimento, em 
que a escola é a geradora de novos 
conhecimentos. O professor orga-
nizará espaços e experiências de 
aprendizagem. Eles devem estar 
permanentemente em formação, 
não em conteúdo, mas atentos ao 
fenômeno aprendizagem que é o 
foco central da educação e é com-
plexo”, explicou. 

No terceiro bloco, que é a opo-
sição do primeiro, ficam as escolas 
conhecidas como naturalistas, que, 
para o especialista, é “a libertina-
gem pedagógica educacional, em 
que a motivação vem do aluno, na 
espera do que ele quer, com uma 
interpretação de currículo aberto, 
com formação, a meu ver, compro-
metida. É normalmente a opção 

ESCOLA PARA 
O MEU FILHO?

Diferentes formas de aprendizagem e valores 
das mensalidades devem ser levados em conta 
na hora de escolher o local ideal 

“O princípio 
fundamental da 
educação é que 

todos aprendem, 
mas não da mesma 

forma. A escola é 
uma instituição que 

garante o processo de 
aprendizagem, mas 
aprender é de cada 

indivíduo” 

Cristiano Muniz

professor da UnB
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Segundo Arrais, o colégio foi 
elaborado apenas para o ensino 
médio e baseado naquilo que os 
pais querem. “É um comporta-
mento mercadológico mesmo. O 
pai que quer que seu filho passe 
no vestibular, sabendo que é uma 
fase em que precisam definir o fu-
turo profissional. O aluno do Único 
entende que a educação é de casa 
e vem buscar na escola a instru-
ção. A nossa fama é de escola con-
teudista que aprova”, comemora. 

A ex-aluna do Único Educacio-
nal, Luanna Ortiz Costa Ribeiro, se 
formou em 2018 e pretende fazer 
Psicologia ou Nutrição. Ela acre-
dita que a escola foi fundamental 
em seus estudos para os vesti-
bulares. “Estudei muito mesmo e 
todo ano que fiz o PAS, o conteú-
do e as obras que o Único passava 
caíam. Os professores eram mui-
to preparados. Isso ajuda muito a 
gente a focar no conteúdo, que é 
muito grande, e eles sabem orien-
tar muito bem. Fui muito bem nas 
provas. Estudar lá tem o foco nisso 
e vi que é diferente e valeu muito 
a pena. Ficamos estressados, can-
sados, mas no fim vale a pena para 
passar pelo PAS e não pelo vesti-
bular tradicional”, comemorou. 

A mãe, Wanessa Ortiz Ribeiro, 
conta que trocou a filha de escola 
algumas vezes no ensino funda-
mental, sempre buscando o foco 
no estudo. No ensino médio, co-
nheceu o Único na Asa Sul. A es-
colha foi pelo serviço que oferecia, 
como estudar o dia inteiro, moni-
toria, ótimos índices de aprovação 
nos vestibulares e, também, um 
preço bom. “Já no primeiro ano do 
ensino médio, vimos que era muito 
puxado, ela quase não tinha vida 
social. Saía de casa 6h30 e volta-
va depois das 19h, simulados no 
fim de semana, muitas apostilas 
de atividades bimestrais. Ela ficou 
um tempo estressada e cansada, 
até pensamos em tirá-la, mas ela 

mesma disse que era uma das es-
colas de que ela mais gostou, mes-
mo sendo puxada. O que a escola 
oferece é o que tem de resultado. 
Vimos que fez toda a diferença na 
vida dela”, comemorou.

Outro ponto que Wanessa des-
taca é que o valor da escola tem 
que ser equilibrado pelo custo-
-benefício. “O Único está abaixo 
das escolas mais famosas e ofe-
rece ainda mais nos estudos. E 
eu sempre vi isso como um ótimo 
investimento, penso que trouxe 

“O que a escola 
oferece é o que tem de 
resultado. Vimos que 

fez toda a diferença 
na vida dela” 

Wanessa Ribeiro

mãe

muitas coisas boas. Não precisa-
mos pagar um cursinho pré-ves-
tibular, por exemplo”, explicou. 
A mãe destaca ainda que Luanna 
conquistou mais que conteúdo. 
“Vimos sua evolução em conheci-
mento de vida, debate com a gen-
te assuntos importantes. Ela tem, 
depois de formada, o resultado 
que a gente queria”, comemorou. 
Wanessa também é mãe do Lucas, 
de 9 anos, que seguirá os mesmos 
passos da irmã. “Hoje ele está no 
ensino fundamental e vejo que ele 
gosta de estudar e fala muito que 
quer seguir a irmã. Provavelmen-
te, o colocaremos no Único tam-
bém”, concluiu. 

Para o segundo bloco, o Cen-
tro Educacional Leonardo da Vin-
ci é um exemplo de que foco está 
no processo de aprendizagem. 
Segundo a diretora da unidade 
da Asa Sul, Nilce Macedo, isso 
“faz com que tenhamos um olhar 
sensível a cada um dos alunos, 
oferecendo um estímulo para to-
dos eles, tanto para quem tem 
um rendimento abaixo, como para 
aqueles que querem ir além da 
proposta. Trabalha no sentido de 
que o aluno seja sempre desafiado 
a aprender”, explicou. Nilce desta-
ca ainda que a escola segue o pa-
drão de legislação, com base nas 
diretrizes do país, mas que não se 
limita ao trabalho com os alunos, 
caso eles queiram avançar, por 
exemplo. “Temos um projeto foca-
do em quem quer mais pesquisa, 
aprofundar-se em algumas áreas, 
e para quem tem mais dificulda-
des, também temos atividades di-
ferenciadas e conseguimos acom-
panhar o processo. A ideia que ele 
seja desafiado o tempo todo, para 
que goste de aprender, descubra 
que aprender é prazeroso, apesar 
de cansativo, vê que atinge o resul-
tado”, explicou.

No Leonardo, o aluno pode cur-
sar do 1º ano do ensino fundamen-

tal ao 3º ano do ensino médio. “O 
aluno deve sentir que ele precisa 
daquilo para a vida dele. Oferece-
mos atividades de orientação para 
vestibulares, para analisar sua 
performance, para ele descobrir a 
área com que se identifica mais, ter 
autoconhecimento e realidade de 
mercado. Pensando no desenvol-
vimento de habilidades e compe-
tências, sabemos que não existem 
sem o conteúdo, mas entendemos 
que o conteúdo simplesmente 
dado não justifica e o jovem de hoje 
questiona muito. Passamos o con-
teúdo que é importante ser dado, 
mas ensinamos como aplicar esse 

conteúdo, os porquês na vida dos 
alunos”, concluiu.

No terceiro bloco, das escolas 
naturalistas, Brasília possui al-
guns modelos, entre eles o colégio 
Indi - Instituto Natural Desenvolvi-
mento Infantil, localizado no Lago 
Norte, que oferece da educação 
infantil ao 9º ano. A Escola Waldorf 
Moara, na Asa Norte, com ensino 
da educação infantil e fundamen-
tal, tem como proposta integrar a 
configuração oficial do ciclo bá-
sico da educação e encaminhar o 
processo ensino-aprendizagem 
segundo alguns princípios básicos 
de inspiração antroposófica, entre 
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A execução no processo do 
trabalho e o termo de quitação 
anual das obrigações trabalhistas

A execução de dívidas ao lon-
go dos anos vem cada vez mais 
contando com mecanismos le-
gais que proporcionam ao credor 
maior segurança e agilidade no 
recebimento de seus créditos, re-
conhecidos em decisões judiciais, 
tanto na esfera civil quanto na tra-
balhista. Com a edição da Lei nº 
13.467/2017, chamada de reforma 
trabalhista, adveio um facilitador 
de quitação de créditos decorren-
tes de relações trabalhistas se-
gundo o disposto no art. 507-B da 
CLT, que faculta aos empregados 
e aos empregadores firmarem 
acordo, assinado perante o sindi-
cato da categoria, de um termo de 
quitação anual de obrigações, na 
vigência do contrato de emprego 
ou após a sua extinção.

Segundo esse art. 507-B, uma 
vez acordada entre as partes a qui-
tação anual, será assinado um ter-
mo, no qual são discriminadas as 
obrigações de dar e fazer até a data 
da sua assinatura, com o registro 
de quitação dada pelo empregado, 
tendo eficácia liberatória das par-
celas que nele estiverem especifi-
cadas. Muitas entidades sindicais já 
estão disponibilizando aos seus re-
presentados serviços de mediação, 
por meio das suas respectivas co-
missões de conciliação e mediação, 
formadas por representantes de 
empregadores e de trabalhadores, 
nesses procedimentos de Quitação 
Anual das Obrigações Trabalhistas 
(QAOB), o que confere maior segu-
rança às partes interessadas.

No entanto, apesar das dívidas 
trabalhistas contarem com meca-

nismos de execução cada vez mais 
eficientes, e a reforma trabalhista 
ter trazido previsões que dão maior 
acesso aos empregados a eventuais 
diferenças devidas decorrentes do 
contrato de trabalho por meio de 
acordo, é importante salientar que 
o processo do trabalho conta com 
mecanismos próprios de execução, 
não podendo as empresas aceitar 
decisões que queiram aplicar me-
canismos processuais estabeleci-
dos no processo civil. A exemplo da 
aplicação da multa de 10%, quando 
no prazo de 15 dias, contados da in-
timação, não há o pagamento volun-
tário do débito, prevista no §1º, do 
art. 523, do novo CPC, que não pode 
ser aplicada na execução trabalhis-
ta, conforme já decidiu o TST, quan-
do julgou o Tema nº 4 de seus Re-
cursos Repetitivos, em que pacificou 
o entendimento de que esta multa 
coercitiva não é compatível com as 
normas vigentes da CLT, que já con-
ta com um processo do trabalho.

Portanto, ainda que o TST se 
esforce em executar suas deci-
sões para que os reclamantes re-
cebam os seus créditos, e que de 
fato devem as empresas cumprir 
com suas obrigações trabalhistas, 

inclusive, para se valerem da pre-
visão legal do art. 507-B da CLT de 
quitação anual dessas obrigações, 
não se pode admitir que o julgador 
acumule na execução normas de 
processos distintos, para aplicar 
multa que claramente não é cabí-
vel na execução trabalhista. Desse 
modo, as empresas deverão estar 
atentas tanto às novas regras da 
reforma trabalhista para poder qui-
tar as suas obrigações trabalhistas 
anualmente com a assistência, na 
forma de mediação, das entidades 
sindicais, quanto à eventual execu-
ção em que não se deve permitir 
acréscimos de multas não previs-
tas na CLT.

os quais a liberdade individual é a 
maior riqueza do homem. Outro 
exemplo é a Arvense, também na 
Asa Norte, uma escola de método 
natural cuja proposta pedagógica 
visa ao desenvolvimento integral 
dos alunos.

MATERIAL ESCOLAR
De acordo com o  Sindicato do 

Comércio Varejista de Material de 
Escritório, Papelaria e Livraria do 
DF, o período de vendas do “volta 
às aulas” compreende a segunda 
quinzena de novembro à primei-
ra quinzena de fevereiro, pelo ca-
lendário escolar. A expectativa de 
vendas do setor é a manutenção 
do faturamento em relação ao ano 
anterior, ou no máximo um cres-
cimento de 3,5%.  O presidente da 
entidade, José Aparecido da Costa 
Freire, diz que o movimento maior 
foi mesmo em janeiro. “As lojas es-
tão com horário de funcionamento 
estendido, até final de fevereiro. De 
segunda a sexta-feira, até 19h ou 
20h, aos sábados até 18h e domin-
gos das 10h às 16h”, explicou. 

O presidente disse ainda que os 
valores são muito variados, que, no 
caso de material escolar, depende 
muito da marca escolhida. “Se é 
de primeira, segunda ou terceira 
linha. Por exemplo, os cadernos 
licenciados chegam a custar R$ 
28, mas o mesmo item pode cus-
tar na faixa de R$ 6. Se você pegar 
uma lista, com material e livro, o 
valor para o ensino fundamental I 
varia entre R$ 800 e R$ 900. O en-
sino fundamental II custa entre R$ 
1.200 e R$ 1.300 em média. Já o 
ensino médio, fica na faixa de R$ 
1.600 a R$ 1.800. Hoje o empre-
sário investe em cima do que ele 
sabe que venderá, agrega alguns 
itens diferenciados, como utili-
dades, entre outras coisas. Eles 
investem naquilo que tem giro de 
verdade, sem sobra de estoque” 
concluiu. 

POR DENTRO DO SISTEMA
A Escola Sesc de Ensino Médio 

(ESEM) é uma escola-residência, 
localizada no Rio de Janeiro e que 
reúne alunos de todas as unidades 
federativas do Brasil. Anualmente, 
são selecionados no Distrito Fede-
ral seis estudantes, três meninos 
e três meninas, para ingressarem 
no ESEM. Eles recebem bolsas de 
estudo integrais oferecidas pelo 
Departamento Nacional do Sesc 
para os três anos de curso de En-
sino Médio. O benefício cobre todas 
as despesas de instrução, urgên-
cias médicas escolares, plano de 
saúde, material didático-pedagó-
gico de uso coletivo, alimentação 
e atividades extraclasse propostas 
pela escola.

O modelo de ensino é único no 
Brasil e os estudantes moram em 
uma vila de quatro prédios (dois 
para meninos e dois para meni-
nas), com três andares de dormi-
tórios em cada, localizados dentro 
do complexo da escola. Todo andar 

conta com sala de estudo e copa 
de apoio e em cada um deles resi-
de um professor com sua família. 
Além disso, os edifícios têm am-
plas salas de convivência, equipa-
das com jogos, aparelhos de som, 
DVD e televisão. A seleção para 
o ano letivo de 2020 deve ocorrer 
em meados do mês de abril no site 
www.escolasesc.com.br.

A coordenadora de Educa-
ção do Sesc-DF, Amanda Lopes 
Sampaio, destaca a importância 
da ESEM para o crescimento dos 
jovens. “A Escola Sesc de Ensi-
no Médio proporciona um tipo de 
educação que não existe no País e 
que só o Sesc consegue oferecer 
nesses moldes. É uma proposta 
pedagógica diferenciada e com 
carga horária que possibilita um 
ensino mais completo e diversifi-
cado. Muitos estudantes são apro-
vados em vestibulares de grandes 
universidades. É um orgulho poder 
estar inserida nesse processo”, 
revelou.

NÚMEROS DA EDUCAÇÃO NO DF
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oportunidade

 //Por Fabíola Souza

Com a chegada de novos 
moradores por conta da 
transição governamental, 
mercado imobiliário 
aposta em crescimento 
para 2019

Setor 
aquecido

“Expandiremos 
as lojas do Guará 

e Águas Claras 
para dobrar a 

capacidade das 
agências e trazer 

mais força de 
vendas” 

Hugo Coutinho

diretor comercial

D
e forma cíclica, de quatro 
em quatro anos, o cená-
rio político nacional e local 

tem modificações em decorrência 
das eleições. Nessa época no Dis-
trito Federal, o setor mais benefi-
ciado com o período da mudança 
é, certamente, o segmento imo-
biliário. Com expectativas positi-
vas, o presidente do Sindicato das 
Empresas de Compra, Venda, Lo-
cação e Administração de Imóveis 
Residenciais e Comerciais do Dis-
trito Federal (Secovi-DF), Ovídio 
Maia Filho, aponta que a capital da 
República será a nova moradia de 
60 mil pessoas ao longo deste ano.

Segundo ele, o setor imobiliá-
rio é a maior cadeia produtiva do 
País e já apresenta sinais de que 
retomará com força o crescimento 
em 2019. Porém, especificamente 
no Distrito Federal, há uma dificul-
dade em relação ao planejamento 
urbanístico da cidade. “Estima-se 
que 40% do DF não tem escritura, 
pois são localidades irregulares e 
isso é um problema crônico no DF. 
O Secovi-DF é totalmente contrá-
rio ao avanço das cidades de forma 
irregular”, apontou Maia.

Entretanto, o presidente do 
sindicato acredita que com o novo 

governo essa situação deve mu-
dar e o DF se torne uma unidade 
federativa totalmente regular. 
“Houve dois avanços importantes 
para o DF, que foram divisores de 
água.  Um é a aprovação e sanção 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(Luos). Essa lei vem regulamentar 
e criar formas do que é legal e de 
como fazer em todo o território. O 
embrião da Luos é desde 2007, fi-
camos onze anos debatendo esse 
projeto”, disse. O outro avanço no 
setor foi o Código de Obras e Edi-
ficações do DF, sancionado em 
2018. “Esse foi um marco regu-
latório da construção civil do DF, 
pois agora estamos olhando para 
o horizonte para transformar o DF 
em um local legal”, comemorou. 

Ovídio lembra, porém, que 

ainda é necessário melhorar as 
demarcações em relação à cons-
trução civil em Brasília, como a 
aprovação do Plano de Preserva-
ção do Conjunto Urbanístico de 
Brasília (PPCUB). 

“O plano também é de suma 
importância para corrigir as distor-
ções no DF. Um exemplo é o Setor 
de Indústrias Gráficas (SIG), que 
está dentro de Brasília e a destina-
ção dele era só para gráficas e, por 
isso, permite o alvará de funciona-
mento para prestação de serviços, 
mas atualmente o local está cheio 
de salas prontas. O próprio Setor 
de Rádio e TV é outro exemplo”, 
apontou. Para ele, as leis precisam 
se adequar conforme a sociedade 
muda e agora é necessário corrigir 
alguns impasses.

SECRETARIA DE FAZENDA
Outra questão que o Secovi-DF 

busca solucionar há anos e ainda 
não se concretizou é uma parceria 
com a Secretaria de Fazenda para 
fornecimento de dados. De acordo 
com Maia, a informação é o que 
há de melhor para o setor, porém 
o Secovi não consegue apurar os 
dados de venda de imóveis no DF 
e precisa do apoio da pasta para 
ter acesso a esse material. “O GDF 
sabe quantos imóveis foram co-
mercializados no DF por meio do 
Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI). É importante sa-
lientar que isso não fere o Código 
Tributário Nacional em relação à 
segurança de quem vendeu, pois 
não queremos saber qual o CPF de 
quem comprou ou vendeu, mas, os 
dados sobre localidade, se é apar-
tamento, lote ou casa, quantos 
quartos”, disse. Ele diz que essas 
informações também serão úteis, 
inclusive, para os empreendedo-
res das novas corporações, pois 
saberão direcionar os negócios 
para os locais de maior demanda. 

O diretor comercial da Thaís 
Imobiliária, Hugo Coutinho Garcia 
Leão, acredita que o ano de 2019 
será estável, mesmo com os cor-
tes que o governo prometeu e que 
devem afetar a folha de pagamen-
to. “Tenho uma visão mais neutra, 
nem otimista, nem pessimista, 
pois acredito que o governo preci-
sará enxugar e isso significa me-
nos cargos comissionados. Dessa 
forma, isso reduzirá o poder de 
compra das pessoas”, disse. Hugo 
acredita que em 2020 será um ano 
mais promissor para o setor, pois 
o cenário econômico deve estar 
mais consistente, com juros mais 
baixos e inflação controlada. 

Com a expectativas em alta, 
Leão ampliará duas das três lo-
jas que a Thaís Imobiliária possui. 
Atualmente, a empresa, de 40 anos 

de existência, tem lojas no Guará, 
Asa Sul e Águas Claras e admi-
nistra três mil imóveis. “Expandi-
remos as lojas do Guará e Águas 
Claras para dobrar a capacidade 
das agências e trazer mais força 
de vendas”, comentou. Segundo o 
diretor comercial, a localidade que 
os clientes mais procuram para 
morar é o Guará, pela proximidade 
com Brasília. Porém, quem prefe-
re lazer completo opta por Águas 
Claras.“Hoje, alugamos mais que 
vendemos. É uma média de 1,2 mil 
imóveis por ano em todo o DF”, 
ressaltou Leão. 

Para Coutinho a maior dificul-
dade que a imobiliária tem atu-
almente é a aceitação das con-
cessionárias de águas e luz para 
contratos digitais. “Adotamos o 
certificado digital para facilitar a 
vida dos locatórios e proprietá-
rios na hora de pedir a ligação dos 
serviços e reduzir a burocracia. 
Mas quando encaminhamos esses 
contratos para a Ceb ou a Caesb, 
muitas vezes eles são negados por 
desconhecimento do assunto”, re-
lata o diretor. Para ele, é necessá-
rio que haja uma parceria perma-
nente entre as concessionárias e o 
setor imobiliário.
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turismo

MARCA BRASÍLIA 
EM EVIDÊNCIA
 //Por Fabíola Souza

Governador do DF, Ibaneis Rocha, conhece projeto 
em reunião com o presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia

O governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha 
(MDB), se reuniu no início 

de janeiro, no Palácio do Buriti, 
com o presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do DF (Fecomércio-DF), 
Francisco Maia. Eles conversaram 
sobre iniciativas para impulsionar 
desenvolvimento econômico da 
capital federal. Maia apresentou 
ao governador o projeto Marca 
Brasília, que que, por meio de um 
concurso público, de um concurso 
público elegeu por votação popu-
lar uma identidade visual para re-

presentar a cidade.
Ibaneis agradeceu a visita e 

se interessou pela marca eleita, 
inclusive com a possibilidade de 
utilização em Regiões Adminis-
trativas com o intuito de promover 
a capital federal. Francisco Maia 
presenteou o governador com 
uma réplica da marca e ressaltou 
os pontos fortes da identidade vi-
sual e sua importância para for-
talecer o turismo brasiliense. “O 
design da marca apresenta traços 
que remetem às principais obras 
do arquiteto Oscar Niemeyer, 
além de a cor em destaque na 

imagem ser azul, representação 
do maravilhoso céu de Brasília”, 
explicou Francisco Maia.

A iniciativa do concurso Mar-
ca Brasília surgiu do entusiasmo 
da presidente da Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marketing 
do DF (ADVB), Cláudia Maldonado, 
que à época, em 2017, junto com 
Francisco Maia, da Fecomércio, 
mobilizou o trade turístico, agên-
cias de comunicação, associa-
ções, veículos de comunicação e 
sindicatos para realização do con-
curso. Lançado em abril daquele 
ano, o processo foi aberto a toda a 
sociedade. Os participantes foram 
orientados a oferecer a sua visão 
de Brasília traduzida na forma de 
uma marca baseada em premis-
sas como a essência e a singu-
laridade, atributos urbanísticos e 
vocação turística.

Ao longo do processo de ins-
crição houve a apresentação de 
515 trabalhos. A marca eleita foi 
anunciada no dia 30 de novembro 
de 2017 e a identidade visual es-
colhida faz alusão  às obras arqui-
tetônicas de Brasília. Os autores 
da marca vencedora são os jovens 
Igor Guimarães Borges e Matheus 
Gomes de Vasconcelos. A marca 
serve para promover a cidade, 
transmitir uma imagem positiva 
de Brasília e incentivar projetos 
que ajudem a fortalecer o turismo 
e a sua cadeia produtiva.

INSCRIÇÕES ABERTAS! 

CURSOS DE GRADUAÇÃO: 

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas • Gestão Comercial 

• Gestão Pública • Gestão de Recursos Humanos 

• Gestão de Tecnologia da Informação • Marketing - 2 ANOS 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

• Administração em Negócios Imobiliários • Banco de Dados em Business Intelligence

• Big Data e Analytics • Defesa Cibernética • Docência no Ensino Superior

• Finanças Corporativas • Gestão de Pessoas • Gestão Hospitalar 

• Gestão de Planos de Saúde • Gestão Condominial • Gestão de Projetos 

• Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos • Governança em Tecnologia da Informação

• Governança Corporativa e Compliance • MBA Gestão Empreendedora de Negócios 

• Segurança da Informação • Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa 

• Tecnologia e Comunicação Digital

PRA VOCÊ QUE TEM

POUCO TEMPO A PERDER, MAS 

MUITO CONHECIMENTO A GANHAR.

df.senac.br/faculdade • 3217-8821/3217-8833
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 //Por Por Liliam Rezende e Sacha Bourdette  

MÃO NA MASSA 
Novos secretários do Governo do Distrito Federal citam propostas para o 
desenvolvimento do comércio, turismo e serviços na atual gestão

DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO

O novo secretário de Desen-
volvimento Econômico  do DF, Ruy 
Coutinho, propõe soluções para o  
crescimento do DF. “Fundamen-
talmente, identificaremos as voca-
ções econômicas  alternativas para 
o DF, com inclusão e proeminência 
de novos setores e das “tecnologias 
habilitadoras” por meio das quais 
conjuntos particulares de outras 
tecnologias possam ser desenvol-
vidos harmonicamente e firmem 
a região como polo germinador e 
difusor do desenvolvimento. O DF 
vem passando, nos últimos anos, 
por uma forte redução de seu teci-
do industrial, pelo do deslocamen-
to de elos  importantes da cadeia 
produtiva para outras unidades da 
Federação, causada não apenas 
pela assimetria tributária como, 
também, por ausência ou equívo-
cos praticados por uma política de 
desenvolvimento confusa e pouco 
eficiente.  A palavra de ordem é ge-
ração de empregos. Não se pode 
admitir uma capital como a nossa 
com uma massa de desemprega-
dos da ordem de 300 mil”, apontou. 

De acordo com o secretário, 
algumas medidas já estão sendo 
tomadas para melhorar o comér-
cio. “Estamos em franco diálogo 
com a Inframerica, concessionária 
do Aeroporto Internacional de Bra-
sília, para melhorar o seu poten-
cial logístico. Isso inclui a eventual 
criação de um Regime Especial de 
Entreposto Aduaneiro, uma Zona 
de Neutralidade Fiscal, com incre-

BIOGRAFIA 
Natural de Minas Gerais, Ruy Coutinho é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília 
(UnB) e mestre em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atuou 
por mais de 20 anos como advogado sênior do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). Presidiu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
e foi secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça. É membro do Conselho 
Superior da Fiesp e do grupo Lide.

mento dos recintos alfandegários 
e atividades de armazenagem e 
industrialização de bens. Pode-se 
evoluir para a adoção do conceito de 
aeroporto-indústria, que incluiria, 
por exemplo, os setores de medica-
mentos, componentes eletrônicos, 
mecânica fina e e-commerce de 
maneira geral”, adiantou Coutinho.

  Quem quer investir no DF ainda 
encontra alguns entraves. O novo 
secretário destaca medidas para 
mudar a situação. “Precisamos 
liberar o setor produtivo das inú-
meras amarras ainda existentes. A 
melhoria do ambiente de negócios é 
fundamental, o que inclui a redução 
da complexidade para obtenção de 
licenças e alvarás, estabilidade nas 
regras institucionais e regulatórias, 
redução do tempo para abertu-
ra e encerramento de empresas e 
a diminuição da complexidade do 
sistema tributário. A vinda da Jun-
ta Comercial para o âmbito do DF 
ajudará bastante a superação de 
muitos desses pontos de estrangu-
lamento. Deixemos o setor privado 
trabalhar, liberto da interferência 

muitas vezes perturbadora, desne-
cessária e, até mesmo tóxica, do 
Estado  em assuntos privados.”

O secretário Ruy Coutinho cita 
os tipos de investimento que po-
deriam dar mais frutos para o DF. 
“Por meio da construção de uma 
nova matriz econômica, atrairemos 
muitos investimentos para o DF, 
como: a criação de “hub” logístico 
e de alta tecnologia, a potencializa-
ção do turismo, o Corredor Alfande-
gário, o aprimoramento das Áreas 
de Desenvolvimento Econômico 
(ADE’s), a implementação do Plano 
Nacional de Internet das Coisas, re-
centemente instituído pelo Governo 
Federal, e que abrange quatro áre-
as prioritárias, como Saúde (moni-
toramento preventivo de pacientes), 
Cidades (gestão de mobilidade ur-
bana, segurança pública, recursos 
energéticos), Rural (aumento da 
produtividade do agronegócio por 
meio das “agritechs”) e Indústria 
(integração de cadeias produtivas e 
criação de outros modelos de negó-
cio). O BNDES e a FINEP apoiarão 
com linhas de crédito”, finalizou.

O novo governo do Distrito 
Federal já está colocando 
a mão na massa. Os nomes 

escolhidos pelo governador do Dis-
trito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), 
assumiram as suas pastas e estão 
a todo o vapor. Além disso, o gover-
no busca estreitar os laços com os 
principais representantes do setor 
produtivo, para promover ações que 

possam incrementar o desenvolvi-
mento econômico do DF e colocar 
a economia novamente nos eixos.  
O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia,  afirma que as 
principais demandas do setor refe-
rem-se a ações capazes de estimu-
lar o desenvolvimento, destravando 
a economia e eliminando obstá-
culos burocráticos. “Pelo perfil do 

governador, acreditamos que ele 
estará sempre presente no que diz 
respeito ao setor produtivo e isso 
será muito benéfico para toda a ci-
dade, pois o nosso intuito é estimu-
lar a geração de emprego e renda,  
lembrando que somente os setores 
de comércio e serviços são res-
ponsáveis por 86% do PIB privado 
local.”
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INVESTIMENTO TURÍSTICO

A nova secretária adjunta de Tu-
rismo, Vanessa Mendonça, ressalta 
os principais pontos em que pre-
tende investir na cidade. “Vamos 
resgatar a importância da nossa 
cidade como capital e destino turís-
tico, promover as diversas ativida-
des do turismo de forma planejada 
e segmentada. Dessa forma, para o 
Brasil e o mundo, colocar Brasília 
na posição de destaque como desti-
no turístico, pronta para receber vi-
sitantes do mundo inteiro”, revelou.

De acordo com a secretária, o 
setor de turismo é uma das gran-
des apostas para geração de renda. 
“Turismo é a atividade econômica 
que mais emprego poderá gerar 
nos próximos anos. Um a cada 
cinco empregos é gerado pelo tu-
rismo. Vamos integrar a Região 
Metropolitana por meio de diversos 
projetos transversais para o desen-
volvimento do turismo rural, eco-
lógico e de aventura. Os brasilien-
ses de todas as idades e de todas 
as regiões precisam conhecer os 
pontos turísticos, conhecer a nossa 
história”, contou. Segundo a secre-
tária, o investimento deve vir por 
meio de projetos estruturantes, de 
ações promocionais e de valoriza-
ção da cidade com o trade, Governo 
Federal e GDF, além de fontes de 
recurso e fomento e com as Parce-

RENDA E 
PROFISSIONALIZAÇÃO

O secretário adjunto do Traba-
lho, João Pedro Ferraz, afirma que, 
em um primeiro momento, preten-
de analisar o cenário. “As principais 
propostas da Secretaria são: fazer 
um diagnóstico do Distrito Federal 
em relação ao mercado de trabalho 
e verificar onde a pasta pode in-
crementar mais para a geração de 
empregos e qualificação profissio-
nal para atender à demanda tanto 
do comércio quanto da indústria. O 
nosso propósito é exatamente esse, 
para que possamos alocar o maior 
número de pessoas no mercado 
de trabalho. Para isso nós vamos 
necessitar da colaboração, da coo-
peração e da orientação dos seto-
res produtivos, tanto do comércio, 
quanto da indústria para sabermos 

capa

BIOGRAFIA 
Vanessa ocupou o cargo de diretora nacional no Ministério do Turismo. Foi responsável 
pelas equipes de coordenação geral de produtos, publicidade e de eventos de fluxos tu-
rísticos e institucionais. A secretária atuou oito anos como diretora-executiva da Publi-
cis D&M, respondendo pela gestão e equipe das seguintes contas: Volkswagen Regional 
Centro-Oeste e Norte, Furnas Centrais Elétricas, Ministério das Comunicações, Ministério 
do Desenvolvimento Social, Coca-Cola, Audi, UniCeub, Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), entre muitas outras. Durante oito anos, esteve na Gazeta Mercantil, como 
gerente regional de Marketing e Propaganda, além de ter trabalhado no Jornal de Brasília 
e no Grupo Jaime Câmara.

rias Público-Privadas (PPP). 
Para a secretária são inúmeras 

as deficiências no setor turístico 
da cidade.  “Hoje nossa cidade não 
possui o atendimento básico ao tu-
rista. Os Centros de Atendimento 
ao Turista foram abandonados, fe-
chados ao longo dos últimos anos. 
Os setores de atividade do turismo 
estão enfraquecidos, sem fomento, 
sem apoio, ou qualquer interlocu-
ção efetiva para geração de negó-
cios. Precisamos promover condi-
ções para que a iniciativa privada 
atue com segurança e produtivida-

de. O Estádio Nacional é um local 
em que se deve investir para even-
tos de grande porte, devido a sua 
localização privilegiada, facilidade 
de estacionamento e acomodação 
de pessoas. 

No calendário de atrações, Va-
nessa Mendonça adianta que o Car-
naval está entre os projetos. “Esta-
mos em parceria com a Secretaria 
de Cultura, atuando para planejar a 
melhor forma para que toda a nos-
sa população e os nossos turistas 
possam encontrar o melhor mode-
lo para o nosso Carnaval”, concluiu.

BIOGRAFIA 
João Pedro Ferraz é ex-procurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT). Foi ofi-
cial de Justiça e procurador da Fazenda Nacional. Ajudou a estruturar o Ministério Público 
do Trabalho e a recuperar a Associação dos Procuradores, fundada em 1972 e desativada. 
Natural de Sentinela do Sul (RS), mudou-se para Porto Alegre, onde começou a trabalhar 
como cobrador de ônibus. Formou-se em Direito pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF), de Niterói (RJ).

onde estão as principais deman-
das”, detalhou. 

 Segundo o secretário João Pe-
dro Ferraz, o Sistema S é um aliado 
na formação profissional. “É fun-
damental contar com a parceria do 
Sistema S, pois temos uma carên-
cia de qualificação da mão de obra, 
não só em Brasília, mas em todo o 
Brasil. Pretendemos fazer aqui no 
DF, com a colaboração do Sistema 
S, um ordenamento do que é mais 
necessário para atender aos se-
tores específicos do DF, para não 
formar pessoas que depois não te-
nham mercado de trabalho aqui. É 
preciso formar pessoas em áreas 
que realmente sejam necessárias”, 
afirmou.  

O micro e pequeno empreen-
dedor devem ser incentivados. “É 
importante incentivar o micro e 
pequeno empreendedor, para isso 
a Secretaria já tem alguns depar-

tamentos que serão desenvolvidos 
e aprimorados, que é o setor que 
cuida de microcrédito. Será um 
primeiro impulso, o primeiro ppon-
tapé da sua atividade. Porém, não 
será apenas oferecer esse suporte 
financeiro para ele poder começar, 
mas também oferecer a orientação 
profissional, meios para que ele 
possa prosseguir. Então isso tudo 
é o trabalho da Secretaria”, contou.

 Para o secretário, João Pedro 
Ferraz, as Agências do Trabalha-
dor precisam ser aprimoradas. 
“As Agências do Trabalhador tam-
bém serão a nossa prioridade. Se 
a minha preocupação é exatamen-
te arrumar emprego, colocação 
e qualificação profissional, sem 
as agências eu não tenho como 
ter uma finalização. Portanto, as 
Agências continuarão, mas vamos 
implementá-las  e profissionalizá-
-las”, concluiu.



40  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  41

CIDADE INTELIGENTE EQUALIZAÇÃO DE 
DESPESA E RECEITA

O novo secretário de Ciência 
e Tecnologia, Gilvan Máximo, já 
anunciou a criação do programa 
Cidade Inteligente, no DF. O pilar 
é uma rede integrada Wi-Fi gratui-
ta em diversos pontos das Regiões 
Administrativas para a população 
acessar os serviços públicos pelo 
celular em todo o DF. “Uma das 
nossas prioridades é criar uma 
Cidade Inteligente, promovendo a 
geração de empregos, inserção so-
cial, modernização e boa qualidade 
de vida. Para isso, vamos começar 
pela Wi-Fi social, que é a disponibi-

O novo chefe da Secretaria de 
Fazenda, André Clemente, defende 
o desenvolvimento econômico com 
melhoria da qualidade de vida para 
a população e afirma acreditar no 
potencial de geração de emprego 
por meio da criação de um projeto 
em parceria com empresas de pe-
queno porte. “Ibaneis prioriza mui-
to os resultados em curto e médio 
prazo. Pensamos nas gerações 
atuais e futuras.”

Clemente já se reuniu com par-
te da bancada do DF na Câmara dos 
Deputados e informou o resultado 
do encontro: R$ 790 milhões em 
emendas parlamentares no orça-
mento de 2019. Mesmo se os va-
lores entrarem na lei, a liberação 
tem que ser negociada novamente 
com a equipe do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL). O secretário diz 
não ver problema nisso, e acredi-
ta que o orçamento idealizado por 
ele será suficiente para honrar as 
promessas feitas por Ibaneis. “Se 
você não fizer todos esses ajustes, 
não vai ter um orçamento novo. Um 
orçamento novo precisa de mais 
receita”, afirma Clemente. 

Perguntado se já existe um pla-
no imediato para começo do gover-
no, Clemente afirma que a Secreta-
ria de Fazenda é responsável pela 
política fiscal, por equalizar receita 
e despesa. “Nesse cenário, temos 
comprometimento com o aumento 
de receita, que demanda algumas 

BIOGRAFIA 
O empresário Gilvan Máximo foi o escolhido para comandar a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Distrito Federal. Atual vice-presidente do PRB em Goiás, ele atuou como 
secretário do Entorno por recomendação do governador do estado vizinho, Marconi Perillo 
(PSDB). 
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lização de acesso gratuito à internet 
para que o cidadão possa acessar 
as suas redes sociais, e-mail e os 
serviços públicos do DF.” Já em re-
lação ao Parque Tecnológico - Bio 
Tic, Máximo afirma que será dada 
continuidade ao projeto. “Criamos 
uma força de trabalho entre a Se-
cretaria de Ciência e Tecnologia, a 
FAP e o BioTic para atrair investido-
res e projetos inovadores”, informa.

 Quanto ao setor produtivo, Má-
ximo afirma que pode aguardar 
incentivos e projetos de inovação 
em sua gestão. “O nosso foco será 

BIOGRAFIA 
Ex-secretário da Fazenda e do Planejamento do DF, André Clemente é também auditor da 
Receita há 30 anos. Ele acumula no currículo experiência como secretário de Fazenda nas 
gestões de José Roberto Arruda (PR), Paulo Octávio (PP) e Rogério Rosso (PSD). Em 2010, 
ainda no governo de Rosso, assumiu o Planejamento. Entre 2012 e 2014, foi secretário do 
Entorno por Goiás. Na eleição de 2014, disputou cargo de deputado distrital, mas não se 
elegeu.

ações legislativas, e com a redução 
de gastos. Essa [redução] será fei-
ta no primeiro dia, já com choque 
de gestão.O número de secretarias 
dependerá das políticas públicas, e 
da relevância delas. Às vezes, são 
poucas secretarias, mas com uma 
estrutura abaixo do que é preciso. 
Queremos secretarias necessá-
rias e enxutas. Vamos eliminar as 
sobreposições, a ineficiência nos 
cargos.”

Segundo Clemente, o plano de 
governo atual inclui muito investi-
mento, ampliação e mudança em 
programas atuais. “No lado da des-
pesa, existem obrigações que de 
fato não tem como ajustar, reduzir. 
Mas é possível cortes no custeio, 

que cresceu muito. Quanto à re-
ceita, há bilhões na dívida ativa, di-
nheiro parado no orçamento. Tem 
dinheiro na União, repasses que o 
DF vem perdendo, ano após ano.” 

Quanto à intenção do novo go-
verno de reduzir impostos, au-
mentar investimentos e, ao mes-
mo tempo, manter a austeridade 
fiscal, Clemente afirma que essa 
possibilidade é real. “O problema 
não é que a despesa cresceu tan-
to, é que a receita não cresceu. Nos 
últimos quatro anos tivemos a pior 
arrecadação da história do DF. O 
crescimento da arrecadação acom-
panhava o PIB, quando não estava 
acima. Nesse período, não acom-
panhamos o crescimento do PIB.” 

produzir resultados que impactem 
diretamente na vida do cidadão. 
Vamos mapear os principais pro-
blemas e promover concursos para 
a apresentação de resultados. O 
setor privado e a academia são dois 
parceiros extremamente importan-
tes na condução desses projetos, 
de forma que todos são convidados 
para a construção das soluções. 
Entendemos que a união entre o 
ente público e o ente privado é o 
melhor caminho para alcançarmos 
os resultados e construir uma cida-
de, de fato, inteligente e humana.”
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artigo  direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

Para a maioria dos que desejam 
empreender, a abertura de uma 
sociedade limitada é um processo 
lento, burocrático e dispendioso. 
A legislação brasileira é vista, por 
muitos, como a grande responsável 
pela criação de barreiras e dificul-
dades à iniciativa privada. Mas, na 
verdade, a lei fixa que, para a cons-
tituição de uma empresa em nosso 
país, são necessários apenas dois 
passos. 

O primeiro passo reside na ela-
boração do ato constitutivo da socie-
dade limitada,  também denomina-
do de contrato social. Esse ato deve 
ser elaborado por escrito, em língua 
portuguesa, possuir suas páginas 
numeradas e não pode conter rasu-
ras, borrões ou sinais que causem 
dúvidas quanto ao conteúdo. Nos 
termos do artigo 997, Código Civil, 
o contrato deve especificar todas as 
características da empresa que será 
formada, como a atividade a ser de-
senvolvida, a sede e o capital social. 
Também devem ser especificados 
os direitos e deveres dos sócios, 
como a participação nos lucros e a 
responsabilidade pelas perdas.   

O segundo passo reside na apre-
sentação do contrato social à junta 
comercial, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados de sua assinatura 
pelos sócios, para que seja regis-
trado. Algumas juntas comerciais 
já possuem sistema informatizado 
de dados, o que permite o envio de 
documentos para registro por meio 
da internet. 

A junta comercial, antes de pro-
ceder ao registro, verificará se foram 
atendidas todas as exigências legais 
e formais. Por exemplo, não será 
registrado contrato social em que 
falte a identificação de todos os só-
cios da empresa. Da mesma forma, 

será também verificada a existência 
de algum dispositivo conflitante com 
a lei. Por exemplo, não será aceito 
determinado contrato social que fixe 
o desenvolvimento da atividade de 
comercialização de produtos ilegais. 
O nome empresarial escolhido deve 
ser diferente dos nomes das demais 
sociedades limitadas já existentes 
no estado e a legislação local deve 
permitir que, no endereço da em-
presa, seja desenvolvida a atividade 
econômica pretendida. 

Havendo necessidade de cor-
reções no contrato social, a junta 
comercial apontará os pontos a se-
rem retificados e fixará prazo para 
a apresentação do ato corrigido. 
Nessa fase, temos observado mui-
tas críticas pelo empresariado, em 
especial ao uso de códigos e termos 
técnicos, pelas juntas comerciais, o 
que dificulta a compreensão pelos 
leigos, e a ausência de um serviço 
de atendimento direto à população, 
para explicações e a solução de 
dúvidas.  Se o contrato social não 
possuir pendências, a junta comer-
cial realizará o seu registro. Nesse 
momento, a empresa será aberta e 
passará a existir. Consequentemen-
te, ela será inscrita no CNPJ e pode-
rá adquirir o alvará de funcionamen-
to para iniciar suas atividades.

O processo de abertura
de sociedades limitadas

REGULARIZAÇÃO DE 
CONDOMÍNIOS E PPPS

Gilberto Occhi, novo presidente 
da Companhia Imobiliária de Bra-
sília (Terracap), tem como missão 
conduzir a regularização de condo-
mínios, com a venda direta de lotes, 
e a licitação de terrenos de pro-
priedades da companhia. Também 
é atribuição de sua gestão tirar do 
papel PPPs como a do Estádio Na-
cional Mané Garrincha.

Segundo Occhi, a Terracap agi-
rá como efetiva Agência de Desen-
volvimento do DF. “As vendas de 
imóveis são importantes, porém 
novos modelos de negócio, como 
parcerias, permutas e loteamentos 
próprios, serão implementados. O 
foco é promover o Distrito Federal, 
torná-lo mais desenvolvido, criando 
oportunidades de crescimento para 
a população e os investidores que 
enxergam na capital um novo es-
paço de tecnologia, cultura e lazer.”

Em sua gestão há espaço para 
novos empreendimentos e projetos, 
que estão em estudo na Agência de 
Desenvolvimento. “Queremos tirasr 
algumas ideias do papel, como, por 
exemplo, a revitalização da Avenida 
W3 e da Rodoviária do Plano Pilo-
to, a revitalização do projeto Inter-
bairros e do Aeroporto Executivo. 
Vamos incrementar novos negó-
cios por meio do Parque Tecnoló-
gico de Brasília (BioTIC), trazendo 
avanços e investimentos na área 
de Tecnologia da Informação para 
o DF. Queremos desenvolver o Dis-
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BIOGRAFIA 
Gilberto Occhi é advogado e funcionário de carreira da Caixa desde 1980, chegando a assu-
mir a presidência em 2016. Teve 38 anos de experiência em diversas áreas da Caixa, como 
os núcleos operacionais e estratégicos, ocupando diferentes níveis e funções gerenciais 
no banco. Pós-graduado nas áreas de Gestão Empresarial e em Comércio Exterior, ele 
também ocupou os cargos de ministro da Saúde em 2018, da Integração Nacional entre 
2015 e 2016 e de ministro das Cidades, em 2014.

trito Federal com sustentabilidade, 
oportunidades de negócios e ge-
ração de novos empregos e renda, 
fortalecendo também a Terracap.”

Sobre o ritmo de regularização 
fundiária dos condomínios do DF, 
Occhi afirma que será mantido. “A 
regularização de condomínios e ter-
ras rurais, bem como de templos, 
clubes e embaixadas, será mantida 
e incrementada, com foco na cele-
bração de contratos de concessão 
de direito real de uso, e também na 
venda direta. Todavia, a Terracap 
continuará apoiando firmemente a 
fiscalização de suas terras, a fim de 
evitar novas invasões.”

Por fim, Occhi pretende apro-
fundar a parceria com o setor pri-
vado na gestão de equipamentos 
públicos. “O objetivo é criar opor-
tunidades de negócios para os 
empresários de Brasília, do Brasil 
e até mesmo para os estrangei-
ros. No dia 17 de janeiro, demos 
mais um passo importante para a 
primeira Parceria Público-Privada 
(PPP) do governo Ibaneis Rocha, a 
abertura da licitação do Autódromo 
Internacional de Brasília. O objetivo 
da parceria é reinserir Brasília no 
circuito do esporte a motor nacio-
nal e internacional, com o desen-
volvimento de um calendário de 
grande apelo e visibilidade. A ideia 
é implantar o conceito de praça 
multieventos e multiuso, sem pre-
juízo à finalidade principal do autó-
dromo. Quanto ao Estádio Nacio-
nal Mané Garrincha, a licitação foi 
suspensa pelo Tribunal de Contas 

do Distrito Federal (TCDF). Assim 
que o Tribunal liberar, a Terracap 
dará continuidade ao processo de 
concessão para a iniciativa priva-
da, não só do Estádio como tam-
bém de todo o Centro Esportivo de 
Brasília, que abrange ainda o Gi-
násio Nilson Nelson e o Complexo 
Aquático Claudio Coutinho. Assim,  
continuaremos as demais PPPs 
previstas na Terracap. Esses no-
vos negócios estão no radar dessa 
visão mais gerencial que pretende-
mos reforçar na empresa. Alguns 
deles, como por exemplo a PPP do 
Autódromo, estão em franco anda-
mento.”
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Setor produtivo comemora aprovação 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo na 
Câmara Legislativa do DF

luos

 //Por Daniel Alcântara    Foto: Joel Rodrigues

A Lei de Uso e Ocupação do 
Solo (Luos), aprovada em 
dezembro de 2018 pela 

Câmara Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF), promete trazer 
grandes benefícios para a cidade, 
ao destravar a burocracia e criar 
oportunidades de novos negócios 
na capital. A aprovação do proje-
to veio após longas discussões e 
reuniões do setor produtivo, re-
presentado pela Fecomércio-DF, 
Secovi, Ademi e Sinduscon, com os 
parlamentares que entenderam a 
urgência do tema para fomentar a 
economia local.

Ordenamento
territorial

O presidente da Fecomércio, 
Francisco Maia, destaca que a 
Luos trará uma base normativa 
clara para o Distrito Federal, cri-
térios padronizados que facilitam 
a fiscalização, ordenamento e de-
senvolvimento econômico susten-
tável para a capital do País. Maia 
ressalta ainda que a lei será um 
marco legal para a cidade. O proje-
to beneficiará negócios e promete 
reaquecer a economia em um cír-
culo virtuoso.

“As diretrizes da lei trazem um 
marco regulatório para preservar 
e modernizar a nossa cidade. Não 
podíamos continuar aceitando a 
paralisação de empreendimen-
tos ou até mesmo o surgimento 
de invasões por conta da falta de 
um conjunto de regras estabele-
cidas”, afirma Francisco Maia. Ele 
diz ainda que a Luos trará um pa-
drão esperado, gerando seguran-
ça jurídica para o empreendedor e  
para o DF. 

A Secretaria de Gestão do 
Território e Habitação do DF  
(Segeth) informa que a nova le-
gislação não afetará o conjunto 
urbanístico tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan): Plano Piloto, 
Cruzeiro, Candangolândia e Sudo-
este. Essas áreas seguem as re-
gras do Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília 
(PPCub), que ainda está em estu-
do pelo governo. A partir de agora, 
segundo a pasta, o arcabouço le-
gal que regula o uso e a ocupação 
do solo nas Regiões Administrati-
vas abrangidas pela norma deixa 
de ser composto de uma grande 
quantidade de legislações especí-
ficas e passa a ser constituído de 
uma única lei.

Desse modo, como legislação 
única de uso e ocupação do solo 
urbano, a Luos orientará a atua-
ção das diversas instâncias do po-
der público e do setor privado na 
ocupação do espaço urbano. Por 
um lado, segundo a Segeth, a lei 
provê base consistente para a fis-
calização e controle urbano, e, por 
outro, cria ambiente claro e segu-

“Do ponto de vista 
da legislação, eu 

entendo que é 
uma contribuição 

muito grande. 
Tínhamos uma 

legislação antiga 
e confusa, que 
gerava muitas 

interpretações”

Joe Valle
ex-presidente da CLDF

ro para novos empreendimentos e  
edificações.

O governador do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB), comemorou a apro-
vação do projeto e destaca que os 
deputados fizeram uma votação 
bem esclarecida e aprovaram a 
lei para o bem do DF. “Hoje, o em-
presário não faz nada na cidade 
por medo de não ser aprovado. A 
cidade está paralisada exatamente 
por conta da insegurança jurídica 
e a Luos vem para mudar essa 
questão. Sei que as novas regras 
podem não agradar a todos, mas 
agora temos que pensar no desen-
volvimento do DF”, disse Ibaneis.

Na opinião da deputada Tel-
ma Rufino (Pros), que à época da 
aprovação da lei era presidente da 
Comissão de Assuntos Fundiários 
e relatora do projeto, o trabalho só 
foi possível por meio da parceria 
dos técnicos da Câmara Legisla-
tiva com os especialistas do Exe-
cutivo e, ainda, com a colaboração 
das entidades representativas do 
setor produtivo, como a Ferco-
mércio-DF. “A Luos simplifica pro-
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saúde bucal

Sesc oferece atendimento odontológico especializado para gestantes e bebês

 //Por Sacha Bourdette    Foto: Raphael Carmona

@sescdf

/sescdistritofederal

www.sescdf.com.br

As clínicas do Sesc-DF contam 
com equipes de odontopediatria 
que realizam há mais de 15 anos 
atendimento para gestantes duran-
te o pré-natal e para os bebês. A 
instituição oferece a especialidade 
em seis unidades: 504 Sul, Tagua-
tinga Norte, Taguatinga Sul, Ceilân-
dia, Gama e Guará. Para agendar a 
consulta, basta possuir a creden-
cial do Sesc. 

Nas unidades são oferecidas 
atividades educativas e consulta 
odontológica para orientar futuras 
mães sobre saúde bucal. O objeti-
vo é prevenir, identificar alterações 
nos dentes da gestante que pos-
sam levar a complicações em par-
tos prematuros, tratar as doenças 
orais e acompanhar o desenvolvi-
mento dentário do bebê. 

De acordo com a coordenado-
ra de Serviços Odontológicos do  
Sesc-DF, Simone Fonseca, a ideia é 
sensibilizar e conscientizar as ges-
tantes e mães de recém-nascidos 
da relevância dos primeiros cuida-
dos bucais. “É importante ressaltar 
que gestantes ou lactantes incluem 
também as famílias, o que faz com 
que esse atendimento cumpra a 
sua proposta que é educar e alertar 
sobre os cuidados bucais, além de  
de ser um momento em que as pro-
fissionais incentivam o aleitamento 
materno e a redução do consumo 
de açúcar”, destacou.

A cirurgiã dentista da unidade 
de Taguatinga Sul, Cinthia Castro, 
explica a importância do atendi-
mento. “Temos em média 20 ava-
liações de gestantes por mês na 

unidade. Já o atendimento a bebês 
é bem maior, acredito que 70% dos 
nossos atendimentos são a crian-
ças abaixo de três anos, conside-
radas para a odontologia bebês. A 
vantagem da orientação é que nes-
sa fase atuamos com manutenção 
de saúde bucal, pois é importante 
saber que todos os bebês nascem 
sem problemas bucais. Caso ve-
nham a ter cárie, aí sim entra nossa 
intervenção curativa”, ressaltou.

Odontopediatria 

Unidades do Sesc: 504 Sul, Ta-

guatinga Norte, Taguatinga Sul, 

Ceilândia, Gama e Guará

Informações: 0800 617 617

Odontologia
para gestantes

luos

cessos como o de concessão de 
alvarás, beneficiando toda a cadeia 
econômica e ampliando a geração 
de emprego e renda. Desencadeia 
ainda maior arrecadação por parte 
do Estado”, diz Telma, que, durante 
o processo, foi uma articuladora da 
proposta entre Legislativo, Executi-
vo e o setor produtivo.

O Sindicato da Indústria da 
Construção Civil (Sinduscon-DF) 
destaca que a Luos é uma das leis 
mais importantes para o DF. De 
acordo com o presidente da enti-
dade, João Carlos Pimenta, a Luos 
define os usos e índices a que estão 
sujeitas as edificações, visando o 
controle urbanístico local. “Com os 
parâmetros definidos, o setor pro-
dutivo será capaz de impulsionar a 
economia, pois a construção civil é 
o setor que responde mais rápido a 

esse processo de retomada”, des-
taca João Carlos Pimenta. 

O presidente da Câmara Legis-
lativa à época da aprovação do PL, 
Joe Valle, afirma que o texto apro-
vado é de extrema relevância para 
garantir o crescimento ordenado da 
cidade, com melhoria da qualidade 
de vida. Assim como os empresá-
rios, Joe salienta que o arcabouço 
legal era muito antigo e precisava 
de uma renovação. “Do ponto de 
vista da legislação, eu entendo que 
é uma contribuição muito grande. 
Tínhamos uma legislação antiga e 
confusa, que gerava muitas inter-
pretações”, informa.

Da mesma forma, o presiden-
te do Sindicato das Empresas de 
Compra, Venda, Locação e Admi-
nistração de Imóveis Residenciais 
e Comerciais (Secovi-DF), Ovídio 

Maia, também ressalta a questão 
da segurança jurídica como um 
dos maiores benefícios da Luos. De 
acordo com ele, a nova legislação 
simplificará as inúmeras leis es-
pecíficas hoje existentes para cada 
imóvel e para cada terreno, trazen-
do melhor interpretação do uso e 
ocupação do solo, com diretrizes 
claras para quem vai construir, co-
mercializar e comprar. “A Luos foi 
bem estabelecida e discutida com 
todo o setor e com a sociedade. O 
grande avanço é que a legislação é 
viva, assim como a cidade, podendo 
ser alterada e aperfeiçoada. Agora 
temos um estado legal, com nor-
mas estabelecidas de edificação”, 
disse.  O presidente do sindicato 
ressalta ainda que a entidade pa-
rabeniza os que trabalharam na 
aprovação.

Simplificação da normatização de uso e ocupação do solo, que passa a 
ter uma única lei como referência com iguais parâmetros definidos para 
todas as áreas com critérios semelhantes.

Celeridade nos atos da administração pública relativamente às normas 
urbanísticas sobre uso e ocupação do solo, decorrente de se ter uma 
legislação simplificada.

Redução da discricionariedade na interpretação da norma, uma vez que a 
Luos está mais clara e objetiva.

Diminuição de incorreções na aplicação da lei, que aconteciam devido às 
dificuldades de lidar com o grande arcabouço legal de uso e ocupação do 
solo.

Facilitação das ações de fiscalização, possibilitada pela simplificação 
da Luos na definição de usos e parâmetros de ocupação para as áreas 
urbanas.

Isonomia de critérios para definição dos índices e normas urbanísticas, 
que permitem igual tratamento em situações semelhantes nos diversos 
núcleos urbanos abrangidos pela Luos.

A proposta também estabelece quais locais do DF poderão ser, ao mesmo 
tempo, para comércio e residência.

Edifícios localizados em centros de grande atividade terão de contar com 
portas e janelas voltadas para as ruas.

Empreendimentos deverão ter quantidade mínima e máxima de vagas de 
estacionamento.

O que a 
Luos traz 
de novo?
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O forte crescimento dos déficits 
previdenciários acabou expulsando 
os investimentos nos orçamentos 
da União, estados e municípios, 
itens esses que, somados, e após 
atingirem o pico de 4,7% do PIB nos 
anos 1960, desabaram para 1,2% 
do PIB em 2017, chegando, assim, 
a apenas um quarto daquele valor 
em termos reais.

 O encolhimento brutal dos 
itens menos prioritários nas men-
tes dos dirigentes políticos tornou a 
“Pec do Teto”, herdada de Temer, 
rapidamente inviável, a não ser que 
o Congresso aceitasse tirar educa-
ção e saúde do time dos reais do-
nos do poder, algo talvez impensá-
vel, pelo menos por enquanto.

 Reafirme-se que a tão decanta-
da reforma de regras da previdên-
cia é parte fundamental da solução 
do problema estrutural por trás do 
que se disse acima.  A experiência 
tem mostrado, contudo, que, por 
mais forte que seja o governo, são 
muito baixas as chances de apro-
var uma tal reforma sem mais nem 
menos, pois é muito grande a re-
sistência da sociedade ao que se 
costuma considerar perda limpa e 
seca de direitos adquiridos, e é vis-
ta como recaindo principalmente 
sobre os segmentos menos privile-
giados da população. Deve-se lem-
brar, ainda, que uma típica reforma 
de regras da previdência pode ter 
grandes impactos em longo prazo, 
mas dificilmente os terá em curto.

 Nesses termos, uma chance 
maior de aprovação certamente te-
ria lugar, se a mudança de regras 
fosse combinada com a reorgani-
zação da previdência em fundos de 
pensão, para onde se destinariam, 
de forma obrigatória, ativos e ou-

“Uma típica 

reforma de regras 

da previdência 

pode ter grandes 

impactos em 

longo prazo, mas 

dificilmente os terá 

em curto”

Reorganizar
e reformar

tros recebíveis indispensáveis ao 
seu equacionamento financeiro, 
muitos deles totalmente inertes 
no momento atual, permitindo ao 
mesmo tempo a abertura imediata 
de um expressivo espaço fiscal nos 
orçamentos. O uso desse espaço, 
que é crucial no momento em que 
vivemos e seria impensável sob ou-
tros roteiros, deveria ser amarrado 
a investimento em infraestrutura, 
onde há enormes carências, para 
evitar novo surto de aumento de 
pessoal. 

Para aprovar esse projeto, se 
juntariam de forma natural todas 
as partes interessadas: os Execu-
tivos Estaduais e Municipais, além 
do Federal, que precisam sair do 
buraco, e representantes de servi-
dores, que desejam ardentemente 
a sustentabilidade dos seus regi-
mes, ainda que tenham de pagar 
maiores contribuições e aceitar 
perdas de direitos de que antes 
sequer cogitariam. Hoje em dia, há 
plena convicção de que esses regi-
mes estão literalmente quebrados. 
Por isso, cria-se a oportunidade 
para a crucial negociação política 
do momento em que vivemos.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de janeiro/2019

O índice Imobiliário Secovi-DF reflete o comportamento geral dos preços de aluguel e de 
venda dos imóveis ofertados no DF. Demonstra ainda as tendências do mercado imobiliário 
auxiliando nas tomadas de decisão, tanto de empresários quanto do público em geral.

Amostragem

Comercialização

locação

Acompanhe as

principais oportunidades 

de negócios imobiliários: 

www.imovelsecovi.com.br

“Todos os apartamentos de locação e comercialização considerados são seminovos 
ou antigos, ou seja, não há nenhum lançamento presente no cálculo dos índices. 
O Índice de Rentabilidade Comercial apresentou seu maior valor na região de 
Taguatinga, com 0,69% de lojas e 0,60% de salas. Após o período de eleição, deve-se 
iniciar um novo ciclo para o mercado imobiliário. Construturas que antes focavam 
no consumidor de baixa renda, devem lançar imóveis de maior valor.”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Amostragem 

Boletim da Conjuntura Imobiliária • SECOVIDF    
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 As tabelas acima evidenciam, por categoria de imóvel, a maior e 
a menor variações de preços medianos por m², para os imóveis 
destinados à venda. Em dezembro, Lago Sul apresentou a valorização 
mais expressiva na categoria Apartamento 3 Dormitórios. Lojas, por 
sua vez, foi o local que registrou a maior desvalorização entre as 
categorias . 

Comercialização  Locação 

 Tratando-se dos preços medianos por m² dos imóveis disponíveis 
para aluguel, destaca-se as altas valorizações nas lojas do Lago Norte 
e nas salas comerciais do Gama, enquanto a maior desvalorização 
ocorreu nas lojas do Sudoeste. 

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Sobradinho 7.142,86R$        169,40%

Salas Comerciais Águas Claras 7.247,71R$        3,24%
Quitinete Ceilândia 3.333,33R$        11,11%

Apartamento 1 Dormitório Asa Norte 8.750,00R$        1,74%
Apartamento 2 Dormitórios Taguatinga 3.466,83R$        1,34%
Apartamento 3 Dormitórios Gama 4.285,71R$        3,13%

Casa 2 Dormitórios Brasília - Condomínio 3.395,35R$        9,53%
Casa 3 Dormitórios Lago Sul 4.325,00R$        8,13%
Casa 4 Dormitórios Samambaia 2.055,00R$        8,48%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Lago Norte 50,37R$             39,18%

Salas Comerciais Gama 28,71R$             41,37%
Quitinete Samambaia 14,00R$             12,00%

Apartamento 1 Dormitório Asa Sul 50,00R$             15,39%
Apartamento 2 Dormitórios Ceilândia 14,71R$             7,29%
Apartamento 3 Dormitórios Gama 17,09R$             9,34%

Casa 2 Dormitórios Guará 18,46R$             11,88%
Casa 3 Dormitórios Sobradinho 13,47R$             26,48%
Casa 4 Dormitórios Lago Norte 18,87R$             10,93%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Setor Industrial 3.381,55R$        -54,61%

Salas Comerciais Setor Industrial 3.381,55R$        -24,21%
Quitinete Asa Norte 7.307,69R$        -0,85%

Apartamento 1 Dormitório Asa Sul 9.594,59R$        -0,80%
Apartamento 2 Dormitórios Guará 5.076,92R$        -2,09%
Apartamento 3 Dormitórios Ceilândia 3.641,23R$        -0,76%

Casa 2 Dormitórios Samambaia 1.875,00R$        -2,78%
Casa 3 Dormitórios Asa Norte 5.442,18R$        -6,55%
Casa 4 Dormitórios Guará 3.300,00R$        -2,94%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Sudoeste 32,50R$             -29,09%

Salas Comerciais Guará 20,25R$             -4,71%
Quitinete Guará 20,00R$             -7,71%

Apartamento 1 Dormitório Sudoeste 30,15R$             -4,65%
Apartamento 2 Dormitórios Cruzeiro 24,00R$             -7,69%
Apartamento 3 Dormitórios Samambaia 15,25R$             0,00%

Casa 2 Dormitórios Brasília - Condomínio 10,31R$             -11,65%
Casa 3 Dormitórios Samambaia 9,17R$                -7,09%
Casa 4 Dormitórios Taguatinga 13,59R$             -7,17%
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 As tabelas acima evidenciam, por categoria de imóvel, a maior e 
a menor variações de preços medianos por m², para os imóveis 
destinados à venda. Em dezembro, Lago Sul apresentou a valorização 
mais expressiva na categoria Apartamento 3 Dormitórios. Lojas, por 
sua vez, foi o local que registrou a maior desvalorização entre as 
categorias . 
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para aluguel, destaca-se as altas valorizações nas lojas do Lago Norte 
e nas salas comerciais do Gama, enquanto a maior desvalorização 
ocorreu nas lojas do Sudoeste. 

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Sobradinho 7.142,86R$        169,40%

Salas Comerciais Águas Claras 7.247,71R$        3,24%
Quitinete Ceilândia 3.333,33R$        11,11%

Apartamento 1 Dormitório Asa Norte 8.750,00R$        1,74%
Apartamento 2 Dormitórios Taguatinga 3.466,83R$        1,34%
Apartamento 3 Dormitórios Gama 4.285,71R$        3,13%

Casa 2 Dormitórios Brasília - Condomínio 3.395,35R$        9,53%
Casa 3 Dormitórios Lago Sul 4.325,00R$        8,13%
Casa 4 Dormitórios Samambaia 2.055,00R$        8,48%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Lago Norte 50,37R$             39,18%

Salas Comerciais Gama 28,71R$             41,37%
Quitinete Samambaia 14,00R$             12,00%

Apartamento 1 Dormitório Asa Sul 50,00R$             15,39%
Apartamento 2 Dormitórios Ceilândia 14,71R$             7,29%
Apartamento 3 Dormitórios Gama 17,09R$             9,34%

Casa 2 Dormitórios Guará 18,46R$             11,88%
Casa 3 Dormitórios Sobradinho 13,47R$             26,48%
Casa 4 Dormitórios Lago Norte 18,87R$             10,93%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Setor Industrial 3.381,55R$        -54,61%

Salas Comerciais Setor Industrial 3.381,55R$        -24,21%
Quitinete Asa Norte 7.307,69R$        -0,85%

Apartamento 1 Dormitório Asa Sul 9.594,59R$        -0,80%
Apartamento 2 Dormitórios Guará 5.076,92R$        -2,09%
Apartamento 3 Dormitórios Ceilândia 3.641,23R$        -0,76%

Casa 2 Dormitórios Samambaia 1.875,00R$        -2,78%
Casa 3 Dormitórios Asa Norte 5.442,18R$        -6,55%
Casa 4 Dormitórios Guará 3.300,00R$        -2,94%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Sudoeste 32,50R$             -29,09%

Salas Comerciais Guará 20,25R$             -4,71%
Quitinete Guará 20,00R$             -7,71%

Apartamento 1 Dormitório Sudoeste 30,15R$             -4,65%
Apartamento 2 Dormitórios Cruzeiro 24,00R$             -7,69%
Apartamento 3 Dormitórios Samambaia 15,25R$             0,00%

Casa 2 Dormitórios Brasília - Condomínio 10,31R$             -11,65%
Casa 3 Dormitórios Samambaia 9,17R$                -7,09%
Casa 4 Dormitórios Taguatinga 13,59R$             -7,17%
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economia

Indicadores
do comércio
 //Por José Eustáquio Moreira de Carvalho
Economista pela UnB e Especialista em
Finanças de Empresas pela FEA/USP

Em dezembro, o ICF/DF apresentou elevação de 2,3 
pontos no indicador geral, fechando o mês em 98,6 pon-
tos. Levando em conta as classes de renda, o quadro tem 
outra leitura: na classe de renda até 10 SM houve cresci-
mento de 2,5 pontos, enquanto na classe de renda supe-
rior a 10 SM a elevação foi de 1,9 ponto. 

O ICEC/DF, em dezembro, apresentou crescimento 
em todos os indicadores: 12,2 pontos no indicador de 
expectativas; 4,8 pontos no indicador de investimentos; 
1,5 ponto no indicador das condições atuais; 6,2 pontos 
no indicador geral.

Em 2018 observou-se uma trajetória descendente 
de todas as taxas de juros. É também o que se espe-
ra para 2019. Na comparação com novembro, houve 
os seguintes registros em dezembro: 1) para a Pessoa 
Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 2,08 pontos 
percentuais, fixando-se em 131,62%; 2) para a Pessoa 
Física, as taxas do Cheque Especial e do Cartão de Cré-
dito apresentaram as seguintes reduções: a primei-
ra teve redução de 3,27 pontos percentuais, atingindo 
279,70% (mesmo valor de outubro),  enquanto a redução 
da segunda ficou em 2,82  pontos percentuais, fechando 
o mês em 272,42%.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal Dezembro 2018

Cartão de Crédito
89,0%
90,6%
90,6%

Dívida impágavel
0,1%
0,1%
0,1%

Inadimplência
12,0%
11,8%
12,9%

Dívida Total
77,9%
79,5%
81,3%

Dezembro Novembro Outubro

Fonte: CNC

Mais de
10 SM 110,5

110,3
112,2

96,8
96,3
98,6

90,5
89,8
92,3

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Dezembro 2018

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC
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O momento atual é de “ins-
talação” de novos gover-
nos, no âmbito nacional 
e local, o que provoca 

desacertos na comunicação. Já no 
Governo do DF, não é visível esse 
desacerto, como de resto também 
ele ainda não apresentou nada de 
concreto, especialmente nas ques-
tões que mais afligem a população 
local: crescimento econômico e 
geração de emprego e renda, segu-
rança, saúde, educação, mobilida-
de e infraestrutura. Vale mencionar 
o alto nível das equipes formadas, 
lá e cá. Enquanto isso, a bolsa de 
valores e o dólar se movimentam 
a partir das propostas, decisões 
ou mesmo pronunciamentos do 
governo central. A taxa de inflação 

nacional em dezembro ficou em 
0,15%, fechando o indicador anual 
em 3,75%, mais um ano abaixo do 
centro da meta (4,5%). O DF teve 
comportamento semelhante: in-
flação anual de 3,06%, com 0,32% 
como indicador de dezembro. Com 
pequenas variações ao longo de 
2018, o indicador da dívida impa-
gável fechou o mês de dezembro 
em 0,1%. Os demais indicadores 
de dívidas tiveram os seguintes 
comportamentos: cartão de crédi-
to, após crescimento de 1,6 ponto 
percentual em novembro, perma-
neceu constante em dezembro; 
inadimplência crescimento de 1,1 
ponto percentual; e o endividamen-
to geral crescimento de 2,43 pontos 
percentuais.
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Em 2018 a Câmara dos Depu-
tados aprovou a PEC 293/04 que: 
a. cria o IBS Estadual (Imposto 
sobre Bens e Serviços) e o IS Fe-
deral (Imposto Seletivo) que irão 
consolidar o ICMS, o IPI, o PIS, a 
COFINS, o ISS e a CIDE-Combus-
tíveis; b. extingue o IOF, o Salário 
Educação e a CSLL; c. transfere 
a arrecadação do ITCMD para 
a União e seu repasse integral 
para municípios; d. propõe alí-
quotas máxima e mínima para o 

IPVA pelos municípios; e. proíbe 
concessão de benefícios fiscais; 
entre outros pontos. O IBS terá a 
mesma sistemática do IVA, que é 
cobrado sobre o valor agregado, 
ou seja, sobre o custo de produ-
ção e a margem de lucro. 

Agora, o fim dos benefícios 
fiscais e a criação do chama-
do “superfisco” podem gerar 
certo desconforto político com 
novos governadores e o IS Fe-
deral tende a enfrentar ações 

de inconstitucionalidade, pois 
retira dos estados e municí-
pios o princípio federativo de 
legislar sobre matéria tributá-
ria, que ficará a cargo da União.  
Precisamos simplificar sim, mas 
é prudente garantir a democracia 
e a independência entre os entes 
federativos (União, estados e mu-
nicípios). Que tal uma forma mais 
simples e direta? Não precisa in-
ventar a roda. Imposto sobre a 
venda do varejo. Vendeu... Pagou!

1º a 28/2/2019.Calendário

O QUÊ e QUANDO pagar?

O QUÊ e QUANDO entregar?

C
ri

st
ia

no
 C

os
ta

agenda  fiscal

Adriano de Andrade Marrocos
Contador da Fecomércio-DF e do IFPD e presidente do CRC/DF

Reforma Tributária.
Vendeu... Pagou!

6/fev Data-limite para pagamento dos Salários referente a 1/2019.

7/fev
FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) 
referente a 1/2019.
Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente a 1/2019.

15/fev Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente a 1/2019.

20/fev

Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas 
desoneradas) referente a 1/2019.
Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente a 1/2019.
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente a 1/2019.
COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referentes a 1/2019.
SIMPLES NACIONAL referentes a 1/2019.
ISS e ICMS referente a 1/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/fev PIS e COFINS referentes a 1/2019.

28/fev

Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referentes a 1/2019.
2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 4º trimestre/2018 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
Recolhimento do Carnê Leão referente a 1/2019.
IRPJ e CSLL referentes a 1/2019, por estimativa.
Recolhimento da parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do 
Parcelamento da Lei 11.941/2009 (consolidado).

7/fev Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente a 1/2019.

14/fev Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária s/Receita 
(EFD Contribuições) à SRF/MF referente a 12/2018.

15/fev Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) à 
SRF/MF referente a 01/2019.

21/fev Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) à SRF/MF 
referente a 12/2018.

28/fev

Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) à SRF/MF referente a 1/2019.
Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) à SRF/MF referente 
a 1/2019.
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) à SRF/MF referente ao ano 
calendário 2018.
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) à SRF/MF referente 
ao ano calendário 2018.
Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED) à SRF/MF referente ao ano 
calendário 2018.
Livro Fiscal Eletrônico (LFE) à SEF/DF referente a 1/2019: observar Portaria/SEF nº 22, 
de 19/1/2017.

Conheça como funciona o ciclo perfeito de vendas?

O CupomWeb é uma plataforma de fidelização de clientes e aumento do faturamento. Afinal, 

conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais que manter um atual. Ao oferecer benefí-

cios como descontos reais, a sua loja incentiva o cliente a retornar e a consumir novamente.

Conheça o CupomWeb a nova 

parceira da Fecomércio.

Mais descontos para
seus clientes, mais 
faturamento 
para você.

O cliente realiza 

a compra

O atendente faz 

o cadastro 

do cliente em 

uma simples 

página na internet

Após cadastro,

o cliente recebe

o cupom de 

desconto 

via SMS

O cliente volta 

ao ponto de 

venda, realiza

 uma nova compra 

com o cupom

Após o cadastro 

da nova compra, 

o cliente recebe

um novo cupom

www.cupomweb.com.br

Associado Fecomércio pode testar o CupomWeb de graça por 

7 dias e ainda ganhar um desconto especial.
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 //Por Sílvia Melo    Foto: Joel Rodrigues

Para ter o próprio 
negócio, Natã buscou 
no Senac capacitação 

em cursos de 
empreendedorismo

Mais informações

@senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br

caso de sucesso

Aprimorar para empreender

Natã Souza, 27 anos, morador de Santa 
Maria, começou a trabalhar aos 18 anos, fez 
estágios, serviu no Exército por quatro anos (até 
2014) e passou um tempo trabalhando como 
corretor de imóveis. Sempre pensou em ter o 
próprio negócio, mas, devido ao pouco conheci-
mento, não levava suas ideias adiante. Até que 
em 2018 surgiu a oportunidade de fazer gratui-
tamente os cursos Gestão de Pequenos Negó-
cios e Educação Empreendedora e Financeira, 
por meio de parceria do Senac Ações Móveis 
com a Administração Regional de Santa Maria. 
A busca pelo aprimoramento o ajudou a abrir 
a empresa de Marketing chamada Prêmio na 
Bandeja, que consiste na divulgação nos forros 
de bandejas de lanchonetes. 

“Já tinha a ideia de abrir a empresa e fui 
atrás dos cursos para aprimorar os conhe-
cimentos. O professor me ajudou muito, me 
apoiou bastante”, afirma Natã, lembrando que 
o conteúdo dos cursos esteve dentro de suas 
expectativas. “Aprendi sobre de fluxo de caixa, 
emissão de notas e tudo o mais. Com certeza 

foi bem importante. A questão do CNPJ eu já 
conhecia, mas sobre emissão de notas eu não 
entendia nada e aprendi como funciona”, des-
taca ele, que espera atuar em dez cidades do DF 
ainda no primeiro semestre de 2019. “Já tenho 
o plano de logística, começando por Santa Ma-
ria, Valparaíso e Gama no primeiro trimestre”, 
planeja. 

SOBRE OS CURSOS
Os cursos gratuitos feitos por Natã são 

realizados por meio do Programa Senac de 
Gratuidade, executado pelo Senac Ações Móveis 
em parceria com diversas entidades, igrejas 
e administrações regionais. Para participar, é 
preciso acompanhar os editais, publicados tri-
mestralmente na página do Senac-DF.

ISO
 90

01
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tecnologia

cafezinho@moringa.com.brRenato Carvalho
Moringa Digital

tecnologia

cafezinho@moringa.com.brRenato Carvalho
Moringa Digital

Em janeiro aconteceu mais uma edição da CES, evento  
anual que traz os próximos passos da tecnologia de con-
sumo para o público. Em 2019, o evento contou com mais 
de 4,5 mil empresas expositoras, englobando fabricantes, 
fornecedores de hardware, desenvolvedores, produtores de 
conteúdo, entre outros. A edição deste ano contou com mais 
de 180 mil participantes de 150 países. Na coluna deste 
mês, vamos dar uma passada sobre o que de mais legal 
apareceu na feira e o que podemos esperar para o futuro.

O primeiro destaque vai para a tecnologia 8K, que deve 
dominar os novos televisores a serem lançados ao longo do 
ano. Praticamente todas as grandes empresas do ramo que 
participaram do evento (como LG, Samsung, Sony, entre 
outras) anunciaram produtos que vão levar essa tecnologia. 
A resolução 8K permite imagens de altíssima definição, com 
dimensões de até 7680x4320 pixels no formato 16:9. Essa 
novidade não só mostra o próximo passo para televisores 
domésticos, como também indica que a resolução 4K deve 
se tornar em breve o padrão utilizado, já que televisores com 
essa tecnologia devem ficar mais acessíveis no próximo ano.

Em seguida temos o smartphone dobrável Royole Fle-
xPai. Essa tecnologia já vem rondando o mercado há 
algum tempo e não deve demorar a estar disponível para 
os consumidores. O modelo apresentado na feira ainda é 
muito desengonçado e pouco atraente, porém serviu para 
comprovar que essa tecnologia já está bem encaminhada. 
Mais do que o celular, acredito que o grande trunfo dessa 
tecnologia é possibilitar a criação de displays touch que não 
precisem ficar presos ao formato “plano”, e sim que adotem 
a forma que for desejada. 

Outra novidade muito bacana foi o lançamento da função 
intérprete em tempo real para o Google Assistente. Através 
de um comando de voz, a funcionalidade pode ser ativada 
e traduzir, na hora, para o idioma que seu interlocutor 
estiver falando. Essa funcionalidade estará disponível nos 
alto-falantes inteligentes da marca e em smart displays. o 
tradutor será capaz de trabalhar com 27 idiomas diferentes 

e, pelo que foi mostrado na feira, o sistema está bem rápido 
e inteligente. Essa tecnologia será uma tremenda mão na 
roda para viagens internacionais. 

Por último, vale a pena ressaltar aquele que foi um dos pon-
tos mais altos do evento: o Urbanetic, carro conceito da Mer-
cedes-Benz. Esse veículo, além de ser totalmente autônomo 
e elétrico, traz o conceito da modularidade. Isso significa, 
em poucas palavras, que o carro é composto de uma base 
móvel, na qual podem ser acoplados módulos diferentes. 
Dessa forma, um dos módulos o transforma em um carro de 
passeio com capacidade para levar até 12 pessoas, e outro 
módulo o transforma em um veículo de carga com capaci-
dade para transportar até 250 quilos. A ideia é que o mesmo 
veículo possa ser aproveitado para o transporte de pessoas 
durante as horas mais movimentadas e para o de cargas nas 
horas em que os carros tradicionais ficam “ociosos”. Esse é 
um conceito de mobilidade que pode trazer impactos muito 
positivos para nossas cidades.

Como sempre, ficamos muito animados com as perspectivas 
que a CES trouxe para o futuro da tecnologia. E mesmo que 
muito do que foi apresentado não acabe passando de um con-
ceito, é fascinante ver um pouco do que o futuro nos reserva.

Um pouquinho sobre a
CES 2019

1967
ano em que a primeira CES 

foi realizada, em Nova York

Comece o ano de cara nova!
A Mary Kay lançou um aplicativo muito bacana para 
mulheres que querem começar o ano de 2019 dando aquela 
mudança no visual. O Mary Kay Virtual Makeover, embora 
tenha sido criado principalmente para simular diferentes 
tipos de maquiagem, também permite à usuária simular 
diversos tipos de corte de cabelo. 
Essa é uma funcionalidade bacana para mostrar para seu 
cabeleireiro como quer que o corte fique ou simplesmente 
para brincar de mudar o visual. Para usar o aplicativo é 
muito fácil. Ele está disponível tanto para iPhone quanto 
para Android gratuitamente, então basta baixá-lo, escolher 
o idioma de sua preferência e seguir o passo-a-passo. Vale 
ressaltar que o app não tem opções para cortes masculinos, 
então a rapaziada precisará achar outra forma de explicar 
ao barbeiro aquele famoso “como que vai ser?”. 

VALOR: GRATUITO

Pensando em trocar de celular agora no começo do ano? 
A chinesa OnePlus anunciou uma novidade no final de 
2018 que pode agradar. O novo OnePlus 6T é o mais novo 
modelo “intermediário premium” da marca, que traz uma 
configuração bem interessante por um preço mais razoável. 
O 6T tem processador Snapdragon 845, 6 ou 8 GB de RAM, 
128 ou 256 GB de armazenamento e uma bateria de 3.700 
mAh, que promete uma autonomia de aproximadamente 
13 horas de uso contínuo. Além disso, o design do novo 
telefone chama muito a atenção, com acabamento em vidro 
na parte traseira e uma tela de 6,4 polegadas, que traz uma 
surpresa interessante: a leitura da digital é feita na própria 
tela, e assim não se perde espaço útil frontal com sensores 
aparentes. Apesar disso, o celular tem alguns pontos 
negativos, como a falta da entrada P2 para fones de ouvido e 
a ausência de carregamento sem fio.

VALOR: A PARTIR DE US$ 500

Um bom custo-benefício

Um boletim de segurança da empresa 
sul-coreana lançado recentemente 
traz indícios de que os modelos LG G5 
e LG V20 terão seu ciclos encerrados. 
A ausência dos dois modelos nesse 
boletim leva a crer que esses aparelhos 
não vão mais receber atualizações de 
segurança nem as novas gerações do 
sistema Android. Os dois aparelhos não 
fazem mais parte do atual portfólio da 
empresa, apesar de o G5 ainda poder 
ser encontrado em algumas lojas 
virtuais do Brasil. 

Atenção,
donos de LG!
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Renner no Conjunto 
Nacional
A Renner, maior varejista de 
moda do Brasil, abre sua mais 
nova operação em Brasília, 
desta vez no Conjunto Nacional, 
shopping que registra uma média 
de frequência diária de 70 mil 
pessoas. Com uma área total 
de 1,5 mil metros quadrados e 
investimento de R$ 7 milhões, a 
unidade é a 10ª Renner no DF e 
a 342ª no Brasil. O projeto conta 
com uso de iluminação em LED 
e o desenvolvimento e utilização 
de matérias-primas com menor 
impacto ambiental.

Nova casa de festas na cidade
Brasília acaba de ganhar um luxuoso espaço para festas. A Mansão 
Ornare (SMPW Quadra 13, conjunto 5, lote 4, casa E) conta com 
1800m² de área construída, nos quais três salões internos. Dois 
salões climatizados têm espelhos separados por monumental 
escada que leva a um mezanino, de onde  se vislumbram sete 
lustres de cristais, pé-direito de 7,5m e capacidade para 200 
convidados sentados. No acabamento, muito mármore e granito.

Avanzzo em promoção
Segue até este mês de 
fevereiro a venda especial 
Primavera-Verão 2018-
2019 da Avanzzo em todas 
as lojas da marca (309 
Norte, 206 Sul, Brasília 
Shopping, ParkShopping, 
Terraço Shopping e online). 
A promoção inclui looks da 
coleção Botânik e do Alto 
Verão da marca, a Resort.

Nova 
fragrância 
floral
Com notas 
florais de rosa, 
fresia, neroli e 
bergamota, a nova 
aposta do Boticário em fragrâncias 
femininas é o Love Lily Eau de 
Parfum, 75ml (R$ 199,90). Ideal para 
os dias quentes de verão.

verão

Cinco unidades oferecem piscinas aquecidas, 
churrasqueiras e muita diversão para a família

 //Por Liliam Rezende 

@sescdf

/sescdistritofederal

www.sescdf.com.br

As piscinas do Sesc-DF estão 
abertas nos finais de semana para 
a família comerciária e para a co-
munidade durante todo o ano. Os 
espaços de lazer das unidades de 
Ceilândia, Gama, Guará, Taguatin-
ga Sul e Taguatinga Norte abrem às 
8h e fecham às 17h. O público pode 
aproveitar espaços com piscinas 
aquecidas, parques aquáticos, qua-
dras esportivas e churrasqueiras. O 
objetivo é oferecer diversão em um 
local que integre a família e incen-
tive a socialização. Para acessar as 
piscinas, é necessário fazer exame 
médico no local. 

Nos finais de semana e feria-
dos, os comerciários, conveniados 
e seus dependentes têm a entrada 
franqueada. Os clientes da catego-
ria usuário pagam apenas R$ 5 para 

ingressar nos clubes da Instituição.
Guilherme Reinecken de Araujo, 

diretor Regional do Sesc-DF, desta-
ca que a isenção da taxa de entra-
da agrega valor ao padrão de vida 
dos comerciários e da comunidade. 
“Com essa política de facilitação de 
acesso, conseguimos oferecer ainda 
melhor qualidade de vida à clientela, 
sem, contudo,  perder a qualidade 
e atenção dispensadas.” Guilher-
me destaca ainda a diversidade e o 
alto nível dos serviços oferecidos. 
“Buscamos dinamizar as atividades 
recreativas com caráter educativo. 
Em todas as unidades possuímos 
uma equipe qualificada que oferece 
atividades de forma lúdica e diferen-
ciada para o público”, conclui.

Já o presidente do Sesc-DF, 
Francisco Maia, afirma que os 

Aproveite as férias nos  
espaços de lazer do Sesc 

Unidades

Sesc Ceilândia
Informações: 3379-9531

Sesc Taguatinga Sul
Informações: 3451-3507

Sesc Taguatinga Norte
Informações: 3451-9104/9132

Sesc Gama
Informações: 3484-9110/9103

Sesc Guará
Informações: 3383-9100

clubes são um espaço voltado 
para o lazer e acolhimento dos  
comerciários e sua família nos mo-
mentos de descanso e férias. “Te-
mos como compromisso proporcio-
nar o bem-estar e boa qualidade de 
vida aos trabalhadores deste setor. 
Assim, buscamos a cada dia ofere-
cer ações voltadas para a excelência 
no atendimento.”
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Sindicato dos Centros de Formação de 
Condutores de Veículos Automotores se 
consolida como interlocutor entre o setor e o 
Detran-DF

sindicatos

 //Por Daniel Alcântara 

Em prol do 
trânsito seguro

Franciso Joaquim 
Loiola, presidente do 
Sindauto-DF

Após modernizar o setor e 
instalar com sucesso as no-
vas tecnologias no processo 

de obtenção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), o Sindicato 
dos Centros de Formação de Con-
dutores de Veículos Automotores 
do Distrito Federal (Sindauto-DF) 
visa conseguir uma parceria com 
a nova direção do Detran-DF para 
garantir, cada vez mais, um trânsi-
to seguro na capital da República. 
O presidente da entidade, Fran-
cisco Joaquim Loiola, informa que 
o sindicato tem trabalhado para 
ajudar as empresas e os consu-
midores a terem uma melhor ex-
periência em todo o processo de 
habilitação do motorista.

Entre as realizações recentes 
da entidade está a participação 
efetiva na implantação do simula-
dor de direção durante o proces-
so de habilitação do condutor, por 
meio do qual o aluno pode repro-
duzir situações como ultrapassa-

gem, mudança de faixa, direção 
com chuva e manobra em marcha 
à ré a partir de um software mo-
derno e fácil de usar. Dessa forma, 
assim como a biometria, instalada 
para evitar fraudes no sistema de 
registro de horários de chegada 
e saída do aluno, tem-se ainda a 
telemetria, tecnologia que acopla 
um sistema de GPS nos veículos 
para garantir a aplicação correta 
das aulas. Na opinião de Francis-
co, as tecnologias moralizam o se-
tor de autoescolas no DF. Segun-
do ele, as novidades vieram para 
beneficiar a categoria e o aluno, 
complementando o processo de 
habilitação.

Francisco destaca ainda a deci-
são de passar as aulas de direção 
noturnas, que antes eram obriga-
tórias, para o simulador. Segundo 
o presidente do sindicato, esse foi 
um ganho enorme para as autoes-
colas. “O simulador de direção tem 
o modo noturno, o que facilitou a 
substituição das aulas no carro. As 
aulas noturnas obrigatórias eram 
ruins, em ambientes perigosos, 
tínhamos vários registros de as-
saltos, essa mudança foi benéfica 
em termos de segurança”, informa 
Francisco.

Mesmo com o ano de 2018 re-
pleto de vitórias na categoria, as 
vendas tiveram uma queda em 
torno de 35%. Em 2019, a expec-
tativa da entidade é continuar o 
bom trabalho, gerando benefícios, 
além de atrair o empresário para 
o sindicato e construir parcerias 
duradouras com os órgãos que re-
gulam o trânsito. “Nosso número 
de associados está muito satisfa-
tório, em relação aos outros anos 
cresceu muito. Temos mais de 
60% das empresas da cidade fi-
liadas ao sindicato, é um número 
muito bom. Estamos procuran-
do fazer novos projetos para que 
possamos trazer benefícios para 
a nossa categoria”, informa. Um 
desses projetos é trazer uma linha 
de incentivo para que o cidadão de 
baixa renda possa tirar sua CNH e 
andar dentro da lei.

A ideia é estabelecer um preço, 
mais acessível, que atrairá mais 
alunos aos centros de formação de 
condutores. “Estamos trabalhando 
na intenção de montar o projeto da 
CNH social, que é uma habilita-
ção custeada para que tenha um 
desconto especial, funcionaria da 
seguinte forma: 60% do valor do 
processo de obtenção da CNH se-
riam subsidiados pelo governo e o 
restante do valor o candidato pa-
garia na autoescola. Já existe um 
projeto na Câmara Federal, esta-
mos trabalhando para que ele seja 
aprovado o mais rápido possível”, 
destaca o presidente, Loiola.

Para Francisco, agora a mis-
são é se reunir com a direção do 
Detran-DF para estreitar os laços, 
objetivando o crescimento da edu-
cação no trânsito, trazendo a po-
pulação para junto dos centros de 
formações.

Sindicato 

O sindicato das Auto e Moto 
Escolas e Centro de Formação de 
Condutores do Distrito Federal 
(Sindauto-DF) luta constantemen-
te por melhorias no setor de au-
toescolas na capital do País. Uma 
das prioridades da entidade nos 
últimos anos foi a implementação 
da biometria, que consiste na co-
leta por meio informatizado de di-
gitais, imagem e assinatura, com o 
objetivo de melhorar a segurança 
na hora de tirar a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). A entida-
de também conquistou vitórias im-
portantes nos últimos anos como 
a não obrigatoriedade dos veículos 
de autoescolas na cor branca e a 
desburocratização na entrega dos 
processos aos instrutores no dia 
da banca de direção.
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FORMAS DE
PAGAMENTO

A preferência do consumidor 

pelo pagamento à vista continua 

crescendo, chegando ao índice 

de 49,90% (à vista com 29,07% e 

débito com 20,83%) em relação 

às demais formas de pagamento 

nas suas compras. Essa priorida-

de revela que, apesar de o poder 

de compra ter aumentado, o 

consumidor continua cauteloso 

para contração de novas dívi-

das, mantendo a preferência 

pelo consumo com pagamento 

imediato, devido à inseguran-

ça quanto ao cenário do novo 

governo que ainda pode gerar 

instabilidade econômica.

POSTOS DE 
TRABALHO

No mês de dezembro de 

2018, o destaque ficou 

para o segmento de Su-

primento de Informática, 

que aumentou o número 

de postos de trabalho na 

ordem de +5,71% com-

parado com nov/18.

GASTOS
EXTRAS

Mais da metade, ou seja, 

75% dos lojistas entre-

vistados declararam que 

tiveram gastos extras em 

dezembro 2018. Compa-

rando com o faturamento 

mensal, esses gastos che-

garam a ser de 13,27%. 

No Setor de Comércio 

o índice foi um pouco 

maior, chegando a 13,55% 

e em Serviços 12,50%; 

desses gastos extras, o 

pagamento de 13º salário 

teve o maior índice, com 

6,99%.

DESTAQUE 
DO SETOR DE 
SERVIÇOS

O segmento de Cabeleirei-

ros registrou crescimento 

de +17,54% nas vendas, com 

variação de +15,74 pontos per-

centuais entre dez/18 e nov/18. 

Esse índice teve crescimento 

em decorrência das comemo-

rações e confraternizações de 

fim do ano. A tendência para o 

próximo mês é ter uma queda 

conforme índice registrado em 

janeiro de 2018 de -23,30%.

pesquisa  conjuntural

LUPA CONJUNTURAL

DESTAQUES DAS
VENDAS DO COMÉRCIO

O segmento de Joalheria foi o destaque do mês de dezembro de 

2018, no Setor de Comércio, registrando seu momento de ven-

das com +37,00%. O setor apresentou assim, o melhor indicador 

de vendas desde jan/17, refletindo adequação de estratégias à 

realidade do novo consumidor, que passou a seguir a tendência 

internacional, ou seja, customização com preços acessíveis em 

lugar de apenas preços baixos. Somado a isso, o consumo voltou a 

aquecer nesse período de festas natalinas.

INDICADORES DO MÊS

O varejo registrou +8,59% nas vendas e este foi o terceiro 

mês consecutivo de aumento, apesar das incertezas e 

índice negativo de -0,45% de contratação de mão de obra 

em dezembro. O efeito natalino teve de fato um maior 

proveito nas vendas, ou seja, registrou aumento de +5,51 

pontos percentuais. Para os próximos meses a tendência é 

diminuir em -0,13% na geração de emprego (expectativas de 

contratações menos demissões). 

DESTAQUE 
REGIONAL

Em decorrência das férias 

escolares e do Natal, as macror-

regiões do Setor de Comércio 

como Ceilândia, Taguatinga 

e Samambaia registraram as 

melhores respostas de consu-

mo no mercado, no período, e 

se mantiveram estáveis, com 

índice de vendas de +16,54% na 

comparação com o mês anterior.
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empresa do mês

Fabricar móveis exclusivamente para 
pets é a aposta da loja Pulo do Gato

Que os pets são tratados como integrantes da fa-
mília, a gente já sabe. De acordo com o último levanta-
mento do IBGE, existem 52 milhões de cachorros e 22 
milhões de gatos nos lares brasileiros. De olho nesse 
mercado, o empresário Felipe Gomes, 34 anos, aposta 
em um negócio de nicho bem específico: criar móveis 
exclusivamente para “filhos de quatro patas”, como 
diz Felipe, que junto com o pai, Roldão Sales, e com 
o apoio da esposa Márcia Mendonça, toca o negócio. 
Peças com nomes carinhosos como a Escadinha Be-
bel nas Alturas, Cantinho da Diana, Pit Stop do Frajola 
e Castelo do Pluto são vendidos a preços especiais. A 
proposta da loja virtual Pulo do Gato é integrar o can-
tinho pet com a decoração da casa do dono e conforto 
dos bichinhos. Todos os móveis são pensados com ca-
rinho, desde a escolha da madeira aos acabamentos.

Quem garante isso é o próprio Felipe. Ele explica 
que a ideia surgiu quando ele decidiu criar seu primei-
ro animal em casa: o pequeno e levado Pluto, da raça 
Yorkshire. Em seguida vieram as gatas Minerva (mais 
velha), depois a Mei (a do meio) e a Diva (a mais nova). 
Com o costume de adotar, resgatar e cuidar de bichi-
nhos, Felipe cria as peças pensando nas necessidades 
reais tanto de gatos quanto de cachorros. “Eu não era 
tão apegado a animais até ter minha primeira gata Mi-
nerva. A partir de então, com o conhecimento do meu 
pai, decidi criar móveis para minhas gatas em casa. 
Logo, logo, meus familiares começaram a dizer que 
isso poderia virar um negócio”, conta Felipe.

Com disposição e criatividade dentro de casa, os 
dois decidiram investir no negócio. Para tanto, busca-
ram se capacitar ainda mais, compraram máquinas 
novas, madeiras de boa qualidade e começaram na 
chácara da família uma produção criativa. Em pouco 
tempo, os móveis fizeram tanto sucesso, que familia-
res e amigos passaram a fazer encomendas. Com ma-
deiras boas, Felipe e seu Roldão resolveram vender 
suas peças para que qualquer pessoa tivesse acesso 
aos produtos pelo www.lojapulodogato.com.br. A mar-
ca também está presente no Facebook e instagram.

O objetivo agora é dar prosseguimento ao negócio 
e, com isso, atender a um número maior de clientes, 
um público bastante exigente. Não, aqui não se trata 
dos animais, que se contentam com uma boa ração 
e carinho, mas de seus donos: gente que faz questão 
que a mobília (móveis) dos bichinhos não destoe do 
resto da decoração da casa nem prejudique os bichi-
nhos. “As peças são feitas de Pinus, uma madeira que 
não é proveniente do desmatamento. São pinheiros 
plantados especialmente para essa destinação e a 
produção é milimetricamente calculada para que haja 
o menor desperdício possível de madeira. Todas as 
peças possuem bordas arredondadas aliando a estéti-
ca e o cuidado para que o animal não se machuque, os 
parafusos são escondidos ou muito profundos de ma-
neira que o pet não consiga achá-los ou alcançá-los 
e as tintas e os vernizes são à base d’água para não 
haver intoxicação”, garante Felipe.

 // Por José do Egito    Fotos: Joel Rodrigues

Tudo para
cães e gatos   

#INOVAÇÃO#INOVAÇÃO#INOVAÇÃO
CHEGARAM OS CARTÕES

FECOMÉRCIO BIGCARD
Os benefícios na medida

para a sua empresa

www.bigcard.com.br
(33) 2101.1000 - (61) 98341.5502  |  edvaldo.souza@bigcard.com.br

Os cartões Fecomércio 
BigCard é a oportunidade 
que a sua empresa precisa. 
Uma nova proposta
com soluções para o seu 
negócio e benefícios para 
seus colaboradores.
São inúmeSão inúmeras vantagens 
em um único cartão!
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pesquisa relâmpago

É um ótimo espaço 
para entretenimento, 
podendo se tornar um 
polo de turismo.

Não vejo problema, 
desde que seja 
absorvido com 
comprometimento de 
cobrar avanços nesta 
área tão importante.

O que se faz em termos 
de educação, saúde, e 
segurança e transporte 
acaba alcançando a todos.

Brasília precisa se 
colocar no centro dos 
grandes eventos do país. 
Nosso autódromo está 
muito aquém da nossa 
importância.

Nosso País é exemplo 
mundial no combate ao 
trabalho escravo. Não 
podemos desmobilizar 
os nossos recursos 
de fiscalização do 
trabalho.

Bons indicadores 
sociais tornam a 
nossa cidade atrativa 
para pessoas de fora. 
Mas ainda há muita 
desigualdade.

É importante para 
Brasília que o local 
volte a funcionar e 
receber competições.

Acredito que o 
governo tem outras 
prioridades. Mas de 
qualquer forma é 
importante dar uso a 
esse local.

Acredito que os 
avanços que já tivemos 
em relação aos direitos 
trabalhistas possam 
ser prejudicados.

Já existindo a pasta 
do trabalho temos 
vários problemas. 
Imagine sem o 
ministério?

O governo precisa fazer 
políticas públicas para 
a população que está 
envelhecendo.

Uma ótima notícia 
para quem vive aqui. 
Além da expectativa, 
é importante pensar 
também na qualidade 
de vida.

É um empreendimento 
com grande potencial 
inutilizado. A PPP 
me parece positiva e 
fomentará a economia e 
o automobilismo local.

A redistribuição das 
atribuições do ministério 
a outras pastas não 
necessariamente 
implica prejuízos aos 
trabalhadores. 

Ainda há muito a 
melhorar, mas acredito 
que chegaremos ao topo 
dessa lista.
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Vanessa Dumont Barroso, 
especialista em direito do 
trabalho 

Marcela Oliveira, 
jornalista

Isabela Carvalho, 
estudante
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Leiber Alves,
administrador do Itapoã

Mariani Chater,
advogada

www.fecomerciodf.com.br

Ser empreendedor não é uma tarefa fácil. Por isso, a Federação do Comércio  de Bens, Serviços e 
Turismo do Distrito Federal, está sempre ao lado dos empresários e trabalha para viabilizar mais 
representatividade, capacitação e qualidade de vida. Por meio do Senac, são oferecidos cursos de 
formação proossional; por meio do Sesc, assistência social, cultura, esporte e lazer; e por meio do 
Instituto Fecomércio são desenvolvidas pesquisas e ofertados estágios a estudantes. Além de 
fomentar o comércio, nós acreditamos no potencial de cada brasiliense.
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RUIM RUIM RUIM

REGULAR

SURPREENDA-SE 
COM O SESC, 

TRABALHADOR DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO

• Acesse o site www.sescdf.com.br e crie o seu login.

• Preencha seus dados cadastrais, salve e envie-os.

• Digitalize-os e depois leve seus documentos até a unidade mais próxima.

• Validade nacional.

É GRÁTIS!

FAÇA A SUA 
CREDENCIAL.

Sesc. Transformando vidas
www.sescdf.com.br

Sesc. Transformando vidas
www.sescdf.com.br

Utilize o pré-credenciamento online e agilize 
a sua credencial.

Mesmo não se enquadrando como Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
você pode fazer seu credenciamento especial na categoria Público em Geral.

Compareça a uma de nossas unidades com seu RG, CPF, comprovante de residência, 
foto 3×4 recente e colorida e o valor de R$ 5,00.
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FINANCIAMENTO EM ATÉ

MESES*
420

TAXAS A PARTIR DE

a.a
6,46%

UTILIZE SEU

FGTS

Seu imóvel novo 
pelo melhor preço.

Financie sua casa própria 
com o BRB.

brb.com.br

@brb_bancodebrasilia

@BRB_ofi cial

@BRB.BancodeBrasilia

Faça uma simulação no site sfh.brb.com.br ou procure o seu gerente!

*Somente para imóveis residenciais.
**Consulte condições.

Com o Crédito Imobiliário BRB, você tem fi nanciamento para realizar 
a aquisição do seu imóvel, residencial ou comercial , com taxas e 

condições especiais para você sair do aluguel ou investir.

**


