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CONFIRA AS VANTAGENS E ESCOLHA SEU PLANO AGORA.

Empregador do Comércio:  
graças à parceria da Qualicorp  

com a FECOMÉRCIO-DF e mais de 500 
entidades de classe, você pode  

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

a partir de

R$3071
0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio

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. Abril/2019.

Siga a Qualicorp:
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Nova portaria traz mais 
celeridade no registro 
sindical

A portaria 501 de 30 de abril de 
2019, expedida pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, traz 
mais celeridade para as entidades 
sindicais que solicitarem regis-
tro sindical. Até o final de 2020, a 
solicitação e a distribuição para 
registro sindical serão atendi-
das em até 10 dias, antes o prazo 
era de 919 dias. Já o registro final 
será entregue em até quatro me-
ses, antes o prazo era de quatro 
anos. Além disso, a portaria trou-
xe transparência, pois o processo 
será totalmente eletrônico e com 
isso haverá diminuição dos custos 
processuais. Mais informações no 
portal www.justiça.gov.br. 

Embrapa comemora  
46 anos de história

O presidente da Fecomércio-DF, Fran-
cisco Maia, participou no dia 24 de abril 
da comemoração dos 46 anos da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), em Brasília, junto 
com o vice-presidente da Federação, 
Tadeu Peron. A entidade foi criada para 
revolucionar a forma de produzir ali-
mentos no País, por meio da ciência. 
Segundo Francisco Maia, a Embrapa é 

Deputada federal 
Paula Belmonte visita 
Fecomércio e descobre 
importância do trabalho  
do Sesc e do Senac

A deputada federal Paula Belmonte 
(PPS) esteve na sede da Federação 
do Comércio, no dia 10 de maio, para 
reunião com o presidente do Siste-
ma Fecomércio-DF, Francisco Maia, 
com o diretor-regional do Sesc-DF, 
Marco Tulio Chaparro, e com o di-
retor regional do Senac-DF, Antonio 
Tadeu Peron. O objetivo do encon-
tro foi o de mostrar para a deputa-
da os relevantes serviços prestados 
por essas instituições em benefício 
da população brasiliense, em áre-
as como: saúde, educação, cultura, 
assistência social e qualificação pro-

fissional. A deputada disse estar feliz 
com o trabalho que as instituições 
estão realizando e destacou que o 
seu compromisso em trabalhar em 
prol da população coincide com a 
missão do Sistema Fecomércio-DF. 
“O Sistema Fecomércio pode propor-
cionar muita transformação em vá-
rias áreas, estou saindo daqui muito 
feliz com tudo que eu ouvi. Foi uma 
visita proveitosa para estreitar laços 
e criar parcerias”, disse.

Mesa Brasil Sesc recebe aporte de recurso federal destinado à 
compra de alimentos da agricultura familiar

O programa Mesa Brasil Sesc foi contemplado com um recurso federal desti-
nado à compra direta de alimentos da agricultura familiar. A Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) adquire os gêneros alimentícios, por meio do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e doa a instituições sociais filan-
trópicas como o Mesa Brasil. A parceria com a Conab e a Cooperativa Mista 
dos Agricultores Familiares, Orgânicos e Produtores Rurais do DF e entorno foi 
oficializada no dia 8 de maio, em visita realizada pela equipe técnica do Mesa 
Brasil Sesc à Cooperativa. Semanalmente, o Núcleo Rural do Rio Preto do DF 
doará frutas e hortaliças às entidades sociais cadastradas no programa.
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o motor propulsor da agricultura brasi-
leira. A Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) foi criada 
em 26 de abril de 1973. “A Embrapa é 
a inteligência do agronegócio. É uma 
entidade que alguns países do mundo 
não têm e hoje é internacionalmente 
conhecida, inclusive muito solicitada 
na África para desenvolver algodão, por 
exemplo”, apontou Maia.



4  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  5

Maio de 2019
SUMÁRIO

17 Contribuição Assistencial
Veja como será a contribuição assistencial que, segundo a 

CNC, será fundamental para viabilizar economicamente  

as Federações e Sindicatos.

Portal Brasília City
Fecomércio-DF e Sebrae-DF 
lançam portal sobre o turismo 
na capital federal, durante o 2º 
Seminário: Destinos Turísticos 
Inteligentes.

22

Capa  
Conheça a nova presidência dos conselhos regionais 
do Sesc e Senac no Distrito Federal e seus respectivos 
diretores regionais.

12

A Marca Brasília foi escolhida por concurso 
para representar a capital em ações que visem 
fortalecer o turismo e a imagem positiva da cidade

Artigos

Colunas

Seções

Entrevista
Wagner Rosário, ministro da 
Controladoria Geral da União 
(CGU)

8

Gastronomix
Rodrigo Caetano18
Somos Sistema Fecomércio
Daniel Alcântara, Liliam 
Rezende, Sacha Bourdette e 
Silvia Melo

20

Empresa do Mês64

Sindicatos60

Caso de Sucesso44

Tecnologia
Renato Carvalho56

Indicadores do Comércio
José Eustáquio 50

Novidades da Base62

Pesquisa Relâmpago66

Direito de Empresa 
Antonio Teixeira48

Agenda Fiscal
Adriano Marrocos52

Doses Econômicas 
César Bergo39



6  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  7

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Newton Rossi – 5º e 6º andares – Brasília-DF – 70306-911 – (61) 3038-7500

DIRETORES SUPLENTES:
Cristiane Carvalho Mendes
Fernando Bizerra da Silva
Francisco Sávio de Oliveira
Geraldo César de Araújo
Jair Magalhães Júnior
João Orivaldo de Oliveira
José Amaro Neto
José Evanio Bernardo dos Santos
Milton Carlos da Silva

DIRETOR DA ÁREA DE 
COMBUSTÍVEIS:
Paulo Roberto Correa Tavares

DIRETOR DA ÁREA DE HOTÉIS, 
RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES:
Jael Antonio da Silva

CONSELHO FISCAL TITULARES:
Antônio Fernandes de Souza Filho
Benjamim Rodrigues dos Santos
Érico Cagali

CONSELHO FISCAL SUPLENTES:
Hamilton César Junqueira Guimarães
Henrique Pizzolante Cartaxo

CONSELHO CONSULTIVO
PRESIDENTE
Alberto Salvatore Giovani Vilardo

CONSELHEIROS
Antonio José Matias de Sousa
Edy Elly Bender K. Seidler
Jose Djalma Silva Bandeira
Mitri Moufarrege
Rogerio Tokarski

DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO À CNC TITULARES
1° Francisco Maia Farias
2° Edson de Castro

DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO À CNC SUPLENTES
1° Diocesmar Felipe de Faria
2° Christian Tadeu de Souza dos Santos

SINDICATOS FILIADOS
Sindicato do Comércio Atacadista de 
Álcool e Bebidas em Geral do DF (Scaab) 
• Sindicato das Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de 
Imóveis Residenciais e Comerciais do 
DF (Secovi) • Sindicato dos Salões, 
Institutos e Centros de Beleza, Estética 

DIRETORIA

PRESIDENTE
Francisco Maia Farias

1º VICE PRESIDENTE:
Edson de Castro

2º VICE PRESIDENTE:
Francisco Valdenir Machado Elias 

3° VICE-PRESIDENTE:
---

VICE-PRESIDENTES:
Alexandre Augusto Bitencourt
Álvaro Silveira Junior 
Antônio Carlos de Aguiar
Bartolomeu Gonçalves Martins
Francisco Messias Vasconcelos
Glauco Oliveira Santana
José Geraldo Dias Pimentel
Ovídio Maia Filho
Tallal Ahmad Ismail Khalil Abu Allan
Wiliam Vicente Bernardes

VICE-PRESIDENTE 
ADMINISTRATIVO:
José Aparecido da Costa Freire 

1º DIRETOR SECRETÁRIO
José Fernando Ferreira da Silva

2º DIRETOR SECRETÁRIO
---

VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO:
Paolo Orlando Piacesi

1º DIRETOR DE FINANÇAS
Célio Ferreira de Paiva

2º DIRETOR DE FINANÇAS
Antônio Simoneto

DIRETORES ADJUNTOS:
Augustus Bruno von Sperling
Charles Dickens Ázara Amaral
Francisco Carlos Carvalho
Francisco Joaquim Loiola
Hélio Queiroz da Silva
Jó Rufino Alves
Joaquim Pereira dos Santos
Júlio Torres Ribeiro Neto
Roberto Gomide Castanheira
Sérgio Lúcio Silva de Andrade

e Profissionais Autônomos do DF (Sincaab) 
• Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos do DF (Sincofarma) 
• Sindicato dos Centros de Veículos 
Automotores do DF (Sindauto) • Sindicato 
das Empresas de Representações, dos 
Agentes Comerciais Distribuidores, 
Representantes e Agentes Comerciais 
Autônomos do DF (Sindercom) • Sindicato 
das Empresas de Serviços de Informática 
do DF (Sindesei) • Sindicato das Empresas 
de Promoção, Organização, Produção e 
Montagem de Feiras, Congressos e Eventos 
do DF (Sindeventos) • Sindevídeo: Sindicato 
das Empresas Videolocadoras do Distrito 
Federal (Sindevídeo/DF) • Sindicato do 
Comércio Atacadista do DF (Sindiatacadista) 
• Sindicato do Comércio Varejista de 
Automóveis e Acessórios do DF (Sindiauto) 
• Sindicato de Condomínios Residenciais 
e Comerciais do DF (Sindicondomínio) 
• Sindicato do Comércio Varejista dos 
Feirantes do DF (Sindifeira) • Sindicato 
do Comércio Varejista de Carnes Frescas, 
Gêneros Alimentícios, Frutas, Verduras, 
Flores e Plantas de Brasília (Sindigêneros) 
• Sindicato dos Laboratórios de Pesquisas 
e Análises Clínicas do DF (Sindilab) • 
Sindicato das Empresas Locadoras de 
Veículos Automotores do DF (Sindiloc) 
• Sindicato das Empresas de Loterias, 
Comissários e Consignatários e de Produtos 
Assemelhados do DF (Sindiloterias) 
• Sindicato do Comércio Varejista de 
Materiais de Construção do DF (Sindmac) 
• Sindicato do Comércio de Material 
Óptico e Fotográfico do DF (Sindióptica)• 
Sindicato do Comércio Varejista de Material 
de Escritório, Papelaria e Livraria do DF 
(Sindipel) • Sindicato dos Supermercados 
do DF (Sindsuper) • Sindicato do 
Comércio de Vendedores Ambulantes do 
DF (Sindvamb) • Sindicato do Comércio 
Varejista do DF (Sindivarejista) • Sindicato 
das Empresas de Produção de Imagens, 
Fotografias, Filmagens e Profissionais 
Autônomos do DF (Sinfoc) • Sindicato das 
Empresas de Sistemas Eletrônicos de 
Segurança do Distrito Federal (Siese) • 
Sindicato das Empresas Prestadoras de 
Serviços Especializadas em Bombeiro Civil 
do DF (Sepebc).

SINDICATOS ASSOCIADOS
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares de Brasília (Sindhobar) 
• Sindicato do Comércio Varejista de 
Combustíveis e de Lubrificantes do DF 
(Sindicombustíveis)



6  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  7

Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Sob nova  
direção Nesta edição da Revista, fize-

mos questão de mostrar a 
força que o Sistema Comér-

cio tem e os serviços voltados para 
a comunidade. Você pode ler sobre 
a minha posse na presidência dos 
Conselhos Regionais do Sesc e do 
Senac no DF, além da indicação dos 
novos diretores regionais para as 
duas instituições. Vamos aproximar 
as relações entre as quatro casas: 
Sesc, Senac, Fecomércio e Instituto 
Fecomércio. E os novos dirigentes 
são lideranças empresariais, o que 
ajuda nesta missão. No Sesc, será 
o Marco Tulio Chaparro, ex-presi-
dente do Sindicato das Empresas de 
Serviços de Informática do Distrito 
Federal e para o Senac será o Anto-
nio Tadeu Peron, que até o mês pas-
sado, exerceu o cargo de presidente 
do Sindicato dos Supermercados 
do Distrito Federal (Sindsuper-DF). 
Aproveite, também, para ler o perfil 
de cada um deles.

Sobre o DF, acredito que 100 
dias é tempo suficiente para verificar 
promessas de campanha e resulta-
dos. Não poderíamos deixar de fazer 
um balanço das ações tomadas pelo 
novo governo do Distrito Federal em 
prol do comércio. Um levantamento 
do que já foi executado. Nessa ava-
liação falamos da revitalização da 
W3 Sul, uma reivindicação há vários 
anos do comércio local. Finalmen-
te parte das obras começaram. O 
ponto de largada foi nas entrequa-
dras 511/512 Sul. Outro destaque é a 
criação dos estacionamentos pagos, 

chamados de Zona Verde. Trará 
uma rotatividade maior para o 

público brasiliense.
Para falar de impostos, 

podemos destacar a redu-
ção do ICMS para o setor 

atacadista. Finalmente nos iguala-
mos ao estado do Goiás e o comér-
cio poderá trabalhar com uma polí-
tica fiscal mais igualitária. A extinção 
do Diferencial de Alíquota (Difal) foi 
uma grande conquista. Já reivindi-
cávamos isso há anos e a medida 
beneficiará mais de 63 mil empre-
sas inscritas no Simples, em todo 
o DF. Em resumo, observamos um 
governo interessado em aproximar e 
resolver questões importantes para 
o setor produtivo. Um grande ganho 
para cidade.

Outro destaque nesta edição de 
maio foi o café da manhã realizado 
pela Fecomércio-DF para parla-
mentares, senadores e deputados 
eleitos pelo Distrito Federal. Um óti-
mo momento para apresentar ser-
viços prestados pelo Sesc e Senac 
e reforçar a importância do Sistema 
Comércio. O resultado foi uma apro-
ximação positiva. Falando no Sesc, 
mostramos os resultados do Progra-
ma Mesa Brasil Sesc, que atende 64 
mil pessoas em situação de vulne-
rabilidade social em todo o DF, com 
a doação de alimentos. A instituição 
também participará mensalmente 
da Troca da Bandeira Nacional na 
Praça dos Três Poderes, em Brasília. 
A solenidade é feita todo primeiro do-
mingo do mês e a cada edição uma 
das Forças Armadas ou a Casa Mili-
tar é responsável pelo evento.

Pelo Senac, as inscrições para o 
vestibular da Faculdade de Tecno-
logia estão abertas e são diversos 
cursos voltados para as necessida-
des do mercado de trabalho. Todos 
de formação rápida, de até 2 anos e 
meio. A instituição oferece também 
oficinas de gastronomia a preços 
populares. Todas as comunidades 
poderão experimentar um pouco do 
que os cursos podem oferecer. E 
você conhecerá ainda, entre muitas 
outras atividades, as parcerias com 
o Instituto Fecomércio em feiras de 
estágio, que a instituição oferece.

Observamos um 

Governo interessado 

em aproximar e 

resolver questões 

importantes para o 

Setor Produtivo. Um 

grande ganho para 

nossa cidade.
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entrevista

WAGNER 
ROSÁRIO
 Por Sacha Bourdette

Natural de Juiz de Fora (MG), 
Wagner de Campos Rosário, 43 
anos, é ministro da Controladoria-
Geral da União (CGU) desde 13 de 
junho de 2018. Ele atuou ainda como 
ministro substituto de junho de 
2017 a junho de 2018. Graduado em 
Ciências Militares pela Academia 
das Agulhas Negras e mestre em 
Combate à Corrupção e Estado 
de Direito pela Universidade de 
Salamanca, na Espanha, o ministro 
já foi Oficial do Exército. Desde 2009, 
ele é auditor Federal de Finanças e 
Controle. Wagner Rosário também 
é o primeiro servidor de carreira 
da CGU a assumir o cargo de 
secretário-executivo e ministro da 
Pasta. Em entrevista para a Revista 
Fecomércio-DF, o ministro fala 
da importância da integridade nas 
empresas e cita a atuação da CGU 
junto ao Sistema S.
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1. Quais as prioridades para a me-
lhoria da gestão pública e combate 
às fraudes e à corrupção dentro da 
Controladoria-Geral da União?
A CGU tem uma estrutura de atua-
ção abrangente, que envolve desde a 
orientação ao gestor, passando pela 
realização de auditorias e pela apli-
cação de penalidades a empresas e 
servidores, e vai até a promoção de 
ações de ética e cidadania junto à po-
pulação de todo o país.
No que diz respeito às ações de con-
trole realizadas para avaliar a execu-
ção dos programas de governo, em 
2019, estamos priorizando alguns 
temas centrais como, por exemplo, 
a qualidade do gasto público, em 
que avaliamos, entre outros gastos, 
despesa de pessoal, benefícios previ-
denciários e assistenciais, contratos 
de custeio e despesas finalísticas dos 
órgãos. Outros assuntos de destaque 
previstos em nosso planejamento 
são: segurança energética, gestão 
hídrica, desenvolvimento infantil e 
governança universitária.
As auditorias apontam falhas e irre-
gularidades e ainda podem resultar 
em punições e ressarcimento dos 
recursos financeiros. Nessa área 
punitiva, de responsabilização de en-
tes públicos, a CGU trabalha hoje na 
formulação de um projeto de lei que 
criará um Código de Responsabiliza-
ção Nacional de Agentes Públicos. 
O projeto visa unificar as regras na 
União, nos estados e nos municípios, 
cujas sanções hoje ficam restritas à 
própria esfera. O código preverá me-
canismos mais eficientes e menos 
burocráticos de investigação, tornan-
do o processo mais célere, sem per-
da de direitos para o acusado.
Entre as nossas prioridades tam-
bém destaco a atuação da CGU na 
consolidação da responsabilização 
administrativa de pessoas jurídicas, 
instituída no Brasil em 2013, por 
meio da Lei nº 12.846, conhecida 
como Lei Anticorrupção.

2. Com a criação de programas an-
ticorrupção e planos de integridade 
nos órgãos e entidades federais, re-
gulamentado pela CGU, será possí-
vel evitar atos ilícitos? De que forma 
o sistema poderá ser desenvolvido 
na prática? 

O programa de integridade não con-
siste em uma imunidade completa 
à ocorrência de ilícitos, mas busca 
prevenir esses atos, detectá-los 
tempestivamente caso ocorram e 
atuar adequadamente na punição 
dos responsáveis e remediação das 
situações, caso os ilícitos se con-
cretizem. Com sua implementação, 
as organizações públicas têm a 
oportunidade de identificar e tra-
tar as vulnerabilidades que podem 
favorecer ou facilitar a ocorrência 
de práticas de corrupção, fraudes, 
irregularidades e/ou desvios éticos 
e de conduta que comprometeriam 
seus objetivos.

3. Esse plano depende também de 
uma mudança por parte dos servi-
dores e demais profissionais?

Certamente. O programa de inte-
gridade é muito mais do que a sua 
documentação consubstanciada 
em um plano de integridade. Ele 
envolve uma mudança de cultura 
e de comportamento de todos os 
colaboradores da organização para 
alcançar a integridade na prática. 
Essa mudança tem como um de 
seus pilares a alta administração, 
que precisa demonstrar seu com-
pleto comprometimento com o pro-
grama de integridade; apresentar 
elevados padrões de gestão, ética e 
conduta; e trabalhar ativamente em 
estratégias e ações para a disse-
minação da cultura de integridade 
na organização. Mas também não 
basta que apenas o mais alto nível 
hierárquico se comprometa com a 
integridade, dado que a integridade 
se manifesta tanto no nível individu-
al quanto no organizacional.

“O programa de 

integridade é muito 

mais do que a sua 

documentação 

consubstanciada em um 

plano de integridade. 

Ele envolve uma 

mudança de cultura e 

de comportamento de 

todos os colaboradores 

da organização para 

alcançar a integridade 

na prática.”
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entrevista

5. Como controlar a atuação de re-
presentantes de interesses particu-
lares junto ao governo, o conhecido 
Lobby?  O que pode ser feito para que 
exista mais clareza nessa atividade? 
O governo federal vem buscando apri-
morar os mecanismos para a regula-
ção das relações institucionais entre 
os setores público e privado. Não há 
regras claras para a divulgação oficial 
dessa relação. Essa situação pode 
comprometer o interesse público, a 
transparência, a integridade e a iso-
nomia na medida em que aumenta o 
risco de que políticas públicas e ações 
estatais sejam influenciadas por meio 
de relações baseadas em práticas ile-
gais, ímprobas e antiéticas, estabele-
cidas entre agentes públicos e entes 
de qualquer natureza que tenham 
seus interesses particulares repre-
sentados direta ou indiretamente por 
outras pessoas naturais ou jurídicas.
O que queremos fazer para mudar 
esse cenário? Queremos jogar luz e 
expor, para toda a sociedade, as agen-
das públicas das autoridades, com a 
criação de um sistema informatizado 
de agendas que dê publicidade aos 
contatos entre agentes públicos e re-
presentantes de interesses privados. 
Por meio desse sistema, que será 
aberto para acesso de todos os cida-
dãos, bem como aos órgãos de con-
trole, as autoridades terão de infor-
mar detalhes sobre cada reunião de 
que participe ou audiência que con-
ceda, indicando nomes e interesses 
representados pelos interlocutores, 
com o objetivo de dar transparência 
à relação público-privada e inibir, as-
sim, o tráfico de influência.

6. O Sistema S está sujeito à fiscali-
zação do Estado. Nesse sentido, qual 
a atuação da CGU no âmbito do Sis-
tema S? O que pode ser aprimorado?    
Em relação ao Sistema S, a CGU 
atua, dentre outras ações de con-
trole, com a realização de audito-
rias anuais para avaliação da gestão 
dessas unidades, com o objetivo 
agregar valor às instituições e pro-
mover o combate à corrupção. As 
recomendações resultantes desses 
trabalhos buscam cada vez mais in-

4. De que forma é possível fomen-
tar a integridade no setor privado? 
Qual a importância do compliance 
nesse sentido? 
Acredito que o Estado deve atuar 
como um indutor de mudanças de 
comportamento. Não cabe ao Estado 
intervir, mas estimular de forma in-
teligente medidas que gerem estru-
tura de incentivos para que pessoas 
e empresas atuem de forma mais 
ética. É importante ressaltar que o 
fomento à integridade começa com 
a conscientização do setor privado 
sobre a importância do seu papel 
no combate à corrupção e na cons-
trução de um ambiente empresarial 
pautado pela ética e transparência. 
Ao mesmo tempo em que a integri-
dade constitui um valor em si, com o 
qual toda a empresa deve estar com-
prometida independentemente dos 
resultados que possa obter com essa 
ação, ela gera uma série de benefí-
cios para as empresas que investem, 
de forma genuína, na formação de 
uma cultura de integridade.
O Compliance seria uma definição 
mais ampla, sendo uma de suas es-
pécies o compliance de Integridade. 
Sua adoção, conforme já menciona-
do, fornece à empresa mecanismos 
para prevenir, detectar e remediar 
irregularidades, bem como contri-
bui para a formação de uma cultura 
organizacional pautada pela ética, 
pela integridade e pela transparên-
cia da instituição.
A CGU, por meio de diversos proje-
tos, fomenta a integridade no merca-
do brasileiro. Um desses projetos é o 
Empresa Pró-Ética, que, desde 2010, 
busca promover o reconhecimen-
to público de empresas que estão 
comprometidas em adotar, volunta-
riamente, medidas voltadas para a 
prevenção, detecção e remediação 
de atos de corrupção e fraude. Tam-
bém vale destacar as parcerias fei-
tas pela CGU com instituições como 
a Alliance for Integrity, o SEBRAE e 
o Conselho Federal de Contabilidade 
para conscientização e capacitação 
de pequenos empresários sobre te-
mas relacionados à integridade e à 
prevenção da corrupção.
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dicar aperfeiçoamentos aos serviços 
prestados pelas entidades do Siste-
ma à população, bem como tornar 
mais transparente a administração 
dessas instituições.

7. Ao defender que a Lei Anticor-
rupção, em vigor desde 2014, pre-
cisa de alterações, quais os prin-
cipais pontos que precisam ser 
readequados?  

Vou me ater a um dos principais 
pontos que merecem ajuste. A Lei 
Anticorrupção tem como um de 
seus pilares a criação de incentivos 
para que as empresas adotem um 
padrão mais ético de comportamen-
to e colaborem de forma espontânea 
com o Estado. Atualmente, a lei pre-
vê que as empresas podem celebrar 
um acordo de leniência desde que 
cumpridas as previsões legais que 
passam pelo fornecimento célere de 
informações e pela identificação dos 
demais envolvidos, quando couber. 
Todavia, mesmo que uma empresa 
implemente um efetivo programa 
de integridade, detecte tempestiva-
mente a ocorrência de uma irregu-
laridade não conhecida pelo Estado 
e informe esta irregularidade es-
pontaneamente à CGU, essa empre-
sa ainda assim será apenada.

A Lei Anticorrupção não prevê a pos-
sibilidade de uma colaboração com-
pletamente efetiva gerar isenção de 
penalidades. Ressalto que não estou 
falando de isenção do dever de re-
parar eventual dano causado pelo 
ilícito em questão. A situação aqui 
abordada é que o colaborador que 
permitirá ao Estado tomar conheci-
mento de um ilícito e adotar as me-
didas cabíveis em relação aos de-
mais envolvidos, ainda assim, será 
multado financeiramente, pois o 
atual acordo de leniência só permi-
te uma redução de até 2/3 da multa 
cabível. Entendo que, permitindo a 
isenção total de penalidade para o 
tipo de situação aqui ilustrada, es-
taríamos melhor recompensando o 
comportamento esperado de uma 
empresa ética e, assim, fomentando 
a adoção de uma maior cultura de 
integridade no setor privado.             

8. Qual a importância dos acordos 
de leniência celebrados com as 
empresas investigadas por práticas 
contra a Administração Pública? 
O Acordo de Leniência, um dos prin-
cipais pilares da estrutura de incen-
tivos posta pela Lei Anticorrupção, 
é um instrumento de responsabi-
lização administrativa com grande 
efetividade na recuperação de ativos. 
Um aspecto de suma importância 
nesse contexto é a capacidade de 
alavancagem investigativa gerada 
por meio do acordo. Ao colaborar, a 
empresa não apenas admite os ilíci-
tos praticados, como também forne-
ce informações e documentos que 
permitem ao Estado ampliar a in-
vestigação, bem como iniciar novas 
apurações com vistas à responsabi-
lização de agentes e empresas que 
praticaram irregularidades.

9. A CGU também ficou responsá-
vel pela criação do Comitê Intermi-
nisterial de Combate à Corrupção. 
Como está se desenvolvendo?
O Comitê Interministerial de Combate 
à Corrupção (CICC) irá integrar esfor-
ços e propor novas medidas anticor-
rupção no Poder Executivo Federal. A 
instância reunirá os ministros da CGU, 
da Justiça, da Economia, da Advoca-
cia-Geral da União e do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidên-
cia da República, além do presidente 
do Banco Central. O Comitê tem por 
objetivo prestar assessoramento ao 
presidente da República na condução 
da política de combate à corrupção da 
Administração Pública Federal.
O Comitê será responsável por tra-
çar as diretrizes do Governo Federal 
no combate à corrupção. A CGU vem 
identificando todas as recomenda-
ções existentes, oriundas de organis-
mos internacionais, que visem o apri-
moramento do sistema anticorrupção 
brasileiro. Com base nessas informa-
ções, aliadas ao diagnóstico em anda-
mento acerca dos normativos, órgãos 
e iniciativas de combate à corrupção 
no Brasil, pretende-se criar um plano 
de trabalho que permita o aprimora-
mento e a implementação de medi-
das anticorrupção em nosso país.

 10. Para finalizar, uma pesquisa 
da Transparência Internacional 
mostrou que 83% dos brasileiros 
acreditam que o cidadão pode 
fazer a diferença na luta contra a 
corrupção. Isso demonstra uma 
mudança de pensamento?

A pesquisa, intitulada Pessoas e 
Corrupção: América Latina e Caribe, 
traça um panorama acerca da per-
cepção da corrupção no continente 
e coloca em evidência altos índices 
de confiança nas ações individuais e 
nos canais de denúncia para o com-
bate à corrupção no Brasil.
O estudo, conduzido por meio de 
entrevista com mais de 22 mil 
pessoas em 20 países, demons-
trou que, entre os brasileiros, 74% 
acreditam que é socialmente acei-
tável denunciar atos de corrupção. 
A média do continente é de 60%. 
A pesquisa também mostrou que 
83% dos brasileiros acreditam que 
a sua ação individual pode fazer di-
ferença, ao passo em que a média 
no continente foi de 70%.
O dado positivo no Brasil coinci-
de com o momento de ampliação 
e valorização dos canais de Ouvi-
doria no país, tanto por meio da 
criação de novos normativos vol-
tados ao tema, como o Código de 
Proteção e Defesa do Usuário e a 
Lei de Desburocratização, como 
pela instituição de novos espaços 
de interlocução institucional, como 
o Sistema de Ouvidoria do Poder 
Executivo federal e a Rede Nacio-
nal de Ouvidorias. Nesse contexto, 
destaco também a disponibilização 
de novos sistemas de interlocu-
ção com o cidadão, como o e-Ouv 
Nacional, que já atende a todos os 
poderes da União, além de estados 
e municípios. Estamos vivendo um 
momento de conjunção de fatores 
propícios ao engajamento individu-
al no combate à corrupção.
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SESC E SENAC, OS BRAÇOS 
FORTES DA FECOMÉRCIO NO 
DISTRITO FEDERAL
Conheça a nova presidência dos conselhos regionais das instituições, 
os novos diretores e novas ações para fortalecimento do Sistema 
Fecomércio na capital federal

Empresários do comércio e tra-
balhadores dispõem de dois 
instrumentos de proteção e 

desenvolvimento que lhes dão segu-
rança e esperança. O Serviço Social 
do Comércio (Sesc-DF) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac-DF). Essas instituições, 
voltadas respectivamente para cultu-
ra, esporte, lazer, assistência social e 
saúde, e para qualificação profissio-
nal, são dois fortes braços operacio-
nais da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Distrito 
Federal (Fecomércio-DF).

Aqueles que se abrigam sob a 
área de atuação do Sesc e Senac, 
não percebem a força que podem 
ter. Os comerciantes e seus cola-
boradores, unidos, podem mudar 
os rumos da economia. Assim é o 
poder dos empresários e trabalha-
dores que seguem a liderança da 
Fecomércio. Na avaliação do presi-
dente da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), José Roberto Tadros, es-

a captação do profissional benefi-
ciará o desenvolvimento do negócio 
da empresa contribuinte. “Nesse 
ponto, não é demais lembrar que as 
microempresas e empresas de pe-
queno porte não contribuem para o 
custeio do Sistema, embora sejam 
as maiores beneficiadas. A atuação 
do Sistema em grande parte acaba 
preenchendo uma lacuna deixada 
pelo Estado, uma vez que em deter-
minadas regiões do país a população 
se beneficia de serviços de saúde e 
de aprendizagem proporcionados 
pelo Sesc e pelo Senac”, comentou. 
Segundo ele, essa estrutura projeta 
o profissional para garantir um novo 
ciclo de crescimento, não só da em-
presa, mas também do país, trans-
formando o ambiente de negócio 
do empresário em um produto real 
e competitivo, pois melhora o mer-
cado de trabalho e a qualificação do 
profissional.

tamos vivendo um mundo de trans-
formações no âmbito do trabalho e 
o sindicalismo está passando por 
uma reinvenção, onde todos devem 
se unir para o bom desenvolvimen-
to, justo e equilibrado, das relações 
do trabalho, com sustentabilidade. 
“Mais do que nunca devemos contar 
com a expertise de nossos braços 
sociais, o Sesc e o Senac, pois neles 
podemos assumir uma postura de 
excelência na saúde, na educação e 
no trabalho, frente a essa nova rea-
lidade. Somente, por meio do capital 
humano devidamente aperfeiçoado é 
que podemos galgar ao nível dos pa-
íses de primeiro mundo”, ressaltou 
Tadros em discurso proferido no dia 
17 de maio, durante o 35º Congresso 
Nacional de Sindicatos Empresariais 
do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo, realizado em Fortaleza.

O presidente da CNC lembrou 
que Sesc e Senac têm caráter priva-
do e são financiados com contribui-
ções específicas do empresariado 
nacional, e para ele destinado, já que 
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NOVA PRESIDÊNCIA DOS CONSELHOS DO 
SESC E SENAC NO DISTRITO FEDERAL

pelo prazo de 90 dias. O primeiro 
vice-presidente da CNC, Francisco 
Valdeci de Sousa Cavalcante, ficou 
responsável pela auditoria nos pro-
jetos e contabilidades do Sesc-DF. 
Já o vice-presidente administrativo 
da CNC, Luiz Gastão Bittencourt da 
Silva, ficou incumbido do Senac-DF. 
Agora, as administrações de Sesc e 
Senac no DF retornam para a Fede-
ração do Comércio.

O presidente da CNC, José Ro-
berto Tadros, conduziu a posse. “Es-
tamos resgatando uma dívida social 
que vem sendo postergada ao longo 
do tempo. O momento é de mostrar 
a nossa cara. Mostrar que o Siste-
ma é importante para o País a custo 
zero porque são recursos privados“, 
disse Tadros. Já o secretário de Fa-
zendo do DF, André Clemente Lara 
de Oliveira, apontou a importância 
da parceria entre o governo e o setor 
produtivo. “O GDF precisa da CNC, 
da Federação, do Sesc e do Senac 
para poder atender a população. Pois 
juntos temos mais força para cami-
nhar“, disse André.

O presidente recém-empossado, 
Francisco Maia, resumiu esse mo-
mento como um dos maiores desa-
fios de sua carreira, para qual todos 
integrantes se sentem preparados 
e fortalecidos, graças ao apoio da 
Diretoria. “O objetivo principal é pre-
parar um novo ciclo de trabalho com 
foco total na evolução da qualidade 
dos serviços prestados”, destacou. 
“Tanto Marco quanto Peron são pre-
sidentes de sindicatos que compõem 
a Fecomércio, e o convite para que 
eles assumam as diretorias regio-
nais do Sesc e do Senac é o nosso 
discurso na prática: trabalhar em 
parceria com os sindicatos, ouvindo, 
apoiando, valorizando nossas repre-
sentações de classe”.

O novo diretor do Sesc, Marco 
Tulio, destacou que a intenção será 
dar continuidade à gestão vinda da 
avocação da CNC, às iniciativas e aos 
projetos desenvolvidos. Marco disse 
que manterá um trabalho em con-
junto com a Fecomércio-DF, com o 
Senac-DF e com todos os sindicatos. 
O novo diretor deu ênfase aos fun-
cionários do Sesc, que ao longo dos 

Com o auditório da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), em 

Brasília, lotado, entre presidentes 
de sindicatos, líderes empresariais, 
parlamentares e representantes da 
sociedade civil, o presidente da Fede-
ração do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Distrito Federal, Fran-
cisco Maia, foi empossado, no dia 8 de 
maio, como presidente dos conselhos 
regionais do Sesc e do Senac no DF 
até 2022. Na ocasião, Maia nomeou os 
empresários Marco Tulio Chaparro e 
Antonio Tadeu Peron para a diretoria 
regional do Serviço Social do Comér-
cio (Sesc-DF) e do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Sena-
c-DF), respectivamente. O secretario 
de Fazendo do DF, André Clemente 
Lara de Oliveira, esteve presente re-
presentando o governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha.

Com o objetivo de dar mais 
transparência e segurança ao siste-
ma, a CNC realizou uma avocatória 
no Sesc e Senac do Distrito Fede-
ral, que depois se transformou em 
uma administração compartilhada, 
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últimos anos conseguiram construir 
uma entidade forte e ativa. “Preten-
do dar destaque especial à busca 
incessante pelo comprometimento 
da maior riqueza que possuímos no 
Sesc-DF, que são os funcionários. 
São eles que nos representam junto 
a sociedade e no dia a dia, sempre 
com foco nas nossas missões e valo-
res institucionais”, disse. A atuação 
do Sesc-DF também foi destacada 
pelo diretor. “Somos mais do que 
uma instituição, o Sesc é um vetor de 
transformação do ser humano, pro-
porcionando projetos para esbanjar 
à fraternidade em sua forma mais 
pura”, explicou.

Já o novo diretor regional do Se-
nac-DF, Tadeu Peron, destacou que 
não há nada mais importante do que 
a formação de pessoas. “Eu vejo no 
comércio o maior índice de pessoas 
carentes de uma formação melhor. 
O comércio também é responsável 
por 80% do primeiro emprego das 
pessoas em geral e não vejo como 
o Senac não está mais presente na 
vida desses cidadãos e na própria 
vida das empresas”, afirmou. Se-
gundo ele, a instituição é pioneira 
em algumas matérias, como o curso 
de pós-graduação em Defesa Ciber-
nética, da Faculdade Senac, e possui 
convênios e parcerias com diversas 
instituições, como o Exército. “Muito 
do que se faz hoje no Senac precisa 
de divulgação para que se torne mais 
público e mais transparente. E na 

minha gestão, isso será prioridade: 
divulgação e transparência”, desta-
cou. “Já fizemos muito. Mas ainda 
há mais a fazer. Com um novo ho-
rizonte, novos alvos e novas metas. 
Contem comigo”, concluiu Peron.

O senador José Reguffe também 
esteve presente na cerimônia e pa-
rabenizou o presidente Francisco 
Maia, e os diretores pela nova jorna-
da. “Maia você merece ter chegado 
a essa presidência e tenho certeza 
que fará um excelente trabalho“, 
disse o senador.

PARLAMENTARES DO DF 
CONHECEM O SISTEMA 
FECOMÉRCIO

Com o objetivo de apresentar os 
serviços prestados pelo Sesc e Se-
nac no Distrito Federal, a Fecomér-
cio-DF realizou encontros com par-
lamentares da bancada brasiliense 
para reforçar a importância do Sis-
tema Fecomércio-DF para a socie-
dade. O senador da República pelo 
Distrito Federal, Izalci Lucas (PSDB) 
participou de um café da manhã, e 
o encontro com deputados contou 
com a participação da deputada fe-
deral Bia Kicis (PRP) e do deputado 
federal professor Israel (PV).

O presidente do Sistema Feco-
mércio-DF, Francisco Maia, explicou 
aos parlamentares que o Sistema S 
do Comércio mantem importantes 
escolas de treinamento e qualifica-

ção profissional, além de oferecer 
grande variedade de serviços à po-
pulação nas áreas de cultura, espor-
te, assistência social, saúde e lazer. 
“Essa aproximação com os depu-
tados é de suma importância para 
mostrar o que realmente o Sesc e 
o Senac fazem pela capital federal e 
pelo país”, disse Maia. O presidente 
falou também sobre a assinatura 
do protocolo de intenções entre o 
governo do Distrito Federal, o Sesc 
e o Senac para firmar parcerias por 
meio de programas de gratuidade 
dessas instituições. Além disso, des-
tacou que é necessário estreitar os 
laços com os parlamentares para 
mostrar a força do Sistema. “Encon-
tros como este ajudam a esclarecer 
qual é o papel dessas entidades, 
reforçando nossa atuação”, disse 
Francisco Maia.

Entre os serviços realizados pelo 
Sesc, Francisco Maia destacou o 
projeto Saúde da Mulher, que con-
siste em uma carreta móvel, e rea-
liza exames de prevenção do câncer 
de mama, câncer de colo do útero 
(Papanicolau) e promove ações edu-
cativas direcionadas à saúde da mu-
lher de forma gratuita. Apenas em 
2018, o projeto realizou 3.539 exa-
mes de mamografia e 3.841 exames 
preventivos para câncer de colo ute-
rino (Papanicolau) gratuitamente. Já 
o Senac possui, de janeiro a março 
deste ano, quase 3 mil alunos ma-
triculados em diversos cursos total-

“A população se beneficia de serviços de 
saúde e de aprendizagem proporcionados  
pelo Sesc e pelo Senac”
Presidente da CNC,
José Roberto Tadros
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Antonio Tadeu Peron, diretor regional do Senac-DF (E); senador 
Izalci Lucas; Francisco Maia, presidente da Fecomércio-DF; 
Marco Tulio Chaparro, diretor do Sesc-DF

Deputado federal, professor Israel (E); Antonio Tadeu Peron, 
diretor regional do Senac-DF; deputada federal Bia Kicis; 
Francisco Maia, presidente da Fecomércio-DF; Marco Tulio 
Chaparro, diretor do Sesc-DF

mente gratuitos e já matriculou mais 
de um milhão e duzentas mil de pes-
soas em todo DF. “Quando não é 
gratuito, o Sesc e o Senac oferecem 
diversos serviços em várias áreas 
com preços acessíveis a toda popu-
lação”, complementou o presidente.

O diretor regional do Senac-DF, 
Antonio Tadeu Peron, afirmou que a 
reunião foi importante para mostrar 
aos parlamentares o tipo de trabalho 
que é realizado pelo Sesc e Senac. 
“Hoje, fazemos muito e, infelizmen-
te, conseguimos transmitir pouco 
daquilo que é feito. Para se ter uma 
ideia, quase 70% dos cursos do Se-
nac são gratuitos”, informou. “Para 
alguns parlamentares, não há muita 
novidade, inclusive são conhecedo-
res dos nossos trabalhos, mas para 
outros que nunca foram ligados ao 
Sistema e nem usuários, eles têm 
necessidade de conhecer melhor. 
Precisamos mostrar a relevância 
do que fazemos nos quesitos social, 
econômico e de formação de pesso-
as”, ressaltou Peron.

O diretor regional do Sesc-DF, 
Marco Tulio Chaparro, também de-
fendeu as ações da instituição. “O 
Sesc é a entidade que mais pro-
move shows em Brasília. Só no ano 
passado foram mais de quatro mil, 
sem contar as salas de teatro e o 
programa Mesa Brasil, que tem uma 
representatividade muito grande”, 
informou. “O Mesa Brasil distribui 

alimentos e oferece uma equipe 
especializada de nutricionistas para 
instituições sem fins lucrativos, evi-
tando o desperdício. Além disso, 
o Sesc faz um trabalho em várias 
áreas, temos muito o que crescer 
e muito o que mostrar”, completou 
Chaparro. “A Federação do Comér-
cio em Brasília provê vários serviços, 
seja no Sesc ou no Senac, e os de-
putados não tem conhecimento, seja 
os de Brasília ou de outros estados”, 
disse Chaparro.

Também participaram do en-
contro, o primeiro vice-presidente 
da Fecomércio, Edson de Castro; o 
assessor de relações institucionais 
da Fecomércio-DF, Athayde Passos 
da hora; as assessoras da Confede-
ração Nacional do Comércio, Nara 
Vieira e Cláudia Brilhante; repre-
sentante da senadora Leila Barros 
(PSB), o chefe de gabinete da Paulo 
Domingos; representante da depu-
tada Celina Leão (PP), o assessor 
parlamentar Rafael Rodrigues; re-
presentante do deputado Julio Cesar 
Ribeiro (PRB), a assessora parla-
mentar Maria José de Castro.

VISÃO DOS 
PARLAMENTARES

O senador Izalci classificou as 
ações do Sistema como muito im-
portantes para o Brasil. “Essas enti-
dades oferecem a melhor formação 
profissional do País. Se alguma coisa 
funciona na capacitação profissional 

no Brasil, ela está no Sistema, com 
toda a certeza”, avaliou o parlamen-
tar. A deputada federal Bia Kicis res-
saltou que com a escassez de con-
cursos públicos, o Distrito Federal 
precisa investir no empreendedo-
rismo e na capacitação profissional 
para poder gerar emprego e renda 
na cidade. “Saio desse encontro re-
almente bem impressionada e vejo 
que esse entendimento entre os in-
tegrantes do Sistema e o parlamen-
to é muito importante porque daqui 
a gente pode levar resultados muito 
bons para a sociedade e fomentar o 
emprego. A gente percebe que há 
uma oferta de vagas de postos de 
trabalho e uma defasagem muito 
grande na mão-de-obra especiali-
zada. E o Sistema faz precisamen-
te isso, formação de mão-de-obra. 
Queremos casar a oferta com a de-
manda, então o meu intuito é que 
essa aproximação resulte em algo 
efetivo em benefício da sociedade” 
declarou a parlamentar. Já o depu-
tado professor Israel afirmou que o 
Sistema já está no coração dos bra-
sileiros. “Quantos brasileiros pas-
saram pelo Sistema e graças a isso 
tiveram uma formação e a cidadania 
garantidas? ”, concluiu o professor.
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capa

GESTÃO RENOVADA

MARCO TULIO CHAPARRO
Natural de São Paulo, Chaparro 

é formado em Tecnologia de Pro-
cessamento de Dados pela União 
Educacional de Brasília (UNEB) 
e empreendedor no ramo de tec-
nologia, sendo sócio-fundador da 
Tecnew, desde 1998, da Level 33, 
desde 2007, e da Mentes Trabalhan-
do, desde 2017. Foi presidente da 
Câmara Temática de Tecnologia da 
Informação da Fecomércio-DF de 
2016 a 2019. Marco Tulio Chaparro 
também foi presidente do Sindicato 
das Empresas de Serviços de Infor-
mática do DF (Sindesei-DF) e dedi-
cou-se à Associação das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da Infor-
mação (Assespro-DF), contribuindo 
com o seu desenvolvimento ao exer-
cer o cargo de presidente entre 2012 
e 2016. Ele também foi membro do 
Conselho de Ética da entidade. Ain-
da atuou como vice-presidente do 
Sindicato da Indústria da Informa-
ção do Distrito Federal (Sinfor-DF).

ANTONIO TADEU PERON
Antonio Tadeu Peron nasceu 

em Piracicaba, São Paulo, e veio 
para Brasília em 1981. Empreen-
dedor, fundou as empresas ATP 
Consultoria, em 2019; ATP Fomen-
to e Financiamento, em 2014, onde 
foi gestor até este ano; Rede Pe-
ron Muller de Supermercados, em 
1994, onde foi também sócio-ge-
rente até 2015; e foi o cofundador 
da Super Rede de Supermercados, 
em 1998. Antonio Peron também 
foi vice-presidente da Fecomércio-
-DF entre 2005 e março de 2019. 
Atuante no setor varejista alimen-
tar do Distrito Federal, exerceu 
ainda os cargos de presidente do 
Sindicato Patronal dos Supermer-
cados do DF (Sindsuper-DF), presi-
dente da Associação de Supermer-
cados de Brasília (Asbra) e diretor 
regional da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras).

FRANCISCO MAIA
Nascido em Teresina (PI), Francis-

co Maia Farias foi criado em São Luís 
(MA) até os 13 anos, quando se mudou 
para Brasília em 1963 e adotou a cida-
de para viver. Formado em jornalismo 
pela Universidade de Brasília (UnB), 
trabalhou nos principais veículos de 
comunicação da cidade durante a dé-
cada de 70. Foi pioneiro no segmento 
de produtoras de vídeo e, posterior-
mente, virou empreendedor no setor 
de eventos e hotelaria. Casado há 44 
anos com Solange Pinheiro Farias, 
tem três filhos e seis netos. Há 21 
anos, Francisco Maia faz parte da Di-
retoria da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Distrito 
Federal (Fecomércio-DF). É o presi-
dente do Sistema Fecomércio-DF e 
presidente da Câmara de Turismo e 
Hospitalidade da Federação. Foi pre-
sidente do Sindicato das Empresas de 
Promoção de Eventos do DF (Sinde-
ventos) durante nove anos. Também 
foi vice-presidente no Sindicato das 
Empresas de Turismo do Distrito Fe-
deral (Sindetur-DF) por quatro anos, 
além de presidente de Honra do Con-
selho de Desenvolvimento do Turismo 
do DF – Condetur/DF e atualmente 
desempenha o cargo de conselheiro 
no Condetur/DF.

@fecomerciodf            /fecomerciodf           fecomerciodf.com.br
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contribuição

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
SERÁ INCLUÍDA NOS ESTATUTOS  
DAS FEDERAÇÕES E SINDICATOS
Segundo a CNC, a contribuição assistencial será fundamental para 
viabilizar as entidades economicamente, após a Reforma Trabalhista 
que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical

Por Daniel Alcântara

Na opinião do presidente da Fe-
comércio-DF, Francisco Maia, essa 
é uma decisão importante. “É uma 
contribuição que viabilizará a exis-
tência dos sindicatos, após a re-
formulação da Lei Trabalhista que 
extinguiu a obrigatoriedade da con-
tribuição sindical”, avalia Francisco 
Maia. O presidente da Federação 
também exaltou o compromisso da 
CNC em ajudar as entidades. “Du-
rante o 35º Congresso Nacional 
de Sindicatos Empresariais do Co-
mércio de Bens, Serviço e Turismo 
(CNSE), realizado dia 17 de maio, em 
Fortaleza (CE), a CNC fez questão 
de explicar essa nova forma de re-
cursos e dar o maior apoio possível 
as entidades, mostrando uma pre-
ocupação em fortalecer o Sistema”, 
concluiu Maia.

A chefe da Divisão Sindical da 
CNC, Patrícia Duque, informa que a 
contribuição assistencial é relevante 
para o Sistema do Comércio e deve 
ser realizada dentro de uma diretriz 
com todos os envolvidos: CNC, Sesc, 
Senac, Federações e Sindicatos. 
“Temos que trabalhar juntos, em ra-
zão da facultatividade da contribui-
ção sindical, buscando sempre uma 
receita por meio de prestação de 
serviço”, disse. Patrícia explica ainda 
que essa forma de arrecadação está 
respaldada por decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que no julgamento 
da ADI 5.794, em acórdão publica-
do em 23/04/2019, que reconhece a 
contribuição como legítima, além de 

O valor das taxas que 
serão desembolsadas 

pelos empresários 
será decidido por 

meio de assembleias 
gerais, estipuladas 

pelas entidades 
representativas  

de classe.

Sancionada em julho de 2017, 
a Lei nº 13.467/2017, que tra-
ta da Reforma Trabalhista, 

trouxe muitos ganhos para as em-
presas do País. Entretanto, extin-
guiu a principal fonte de renda dos 
sindicatos: a contribuição sindical 
compulsória, que passou a ser fa-
cultativa. Considerando essas mu-
danças, a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), observou a neces-
sidade de estabelecer uma forma 
de receitas para as entidades do 
sistema confederativo do comér-
cio. Para isso, a instituição infor-
mou que os sindicatos e federações 
deverão incluir em seus estatutos 
a Contribuição Assistencial, des-
tacando a importância do instru-
mento coletivo de trabalho para 
o desenvolvimento das atividades 
econômicas.

A contribuição será para custear 
a assistência oferecida pelos sin-
dicatos, por meio de seus serviços 
prestados às empresas representa-
das. Ela deverá ser paga pelas mes-
mas, após assinatura de convenção 
coletiva. O valor das taxas que serão 
desembolsadas pelos empresários 
será decidido por meio de assem-
bleias gerais, estipuladas pelas en-
tidades representativas de classe. O 
montante arrecadado terá o objetivo 
de fortalecer o sistema sindical, sen-
do compartilhado da seguinte forma: 
70% aos sindicatos, 20% para a fede-
ração e 10% à CNC. 

estar prevista nas novas normas da 
Consolidação das Leis de Trabalho 
(CLT); considerando que a negocia-
ção coletiva foi elevada a um pata-
mar superior a lei, uma vez que o 
negociado, prevalece sobre o legis-
lado, nos termos do artigo 611-A da 
CLT. “A CNC já fez palestras sobre o 
assunto e está elaborando um guia. 
Ele servirá como uma diretriz e co-
nhecimento para ajudar os sindica-
tos a entender esse novo momento”, 
finalizou.
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gastronomix

Rodrigo Caetano
Jornalista
e blogueiro

www.portalgastronomix.com.br 

rodcaetano@hotmail.com

www.facebook.com/portalgastronomix

@portalgastronomix

COMIDA PRONTA PRA LEVAR PARA CASA
Em meio à correria do dia a dia, nem 
sempre dá tempo de preparar algu-
ma coisa gostosa ou mesmo sau-
dável para comer. A proposta do Lá 
em Casa Cuisine D’Amis é facilitar a 
vida das pessoas, sem recorrer aos 
industrializados. Todas as opções 
são preparadas no dia, sempre com 
ingredientes frescos. 
Têm saladas, tortas, quiches, terri-
nes, sobremesas deliciosas e o san-
dwich cake (R$ 190,00/unidade com 
15 fatias aproximadamente). Dá para 
encomendar, levar para casa, para o 
trabalho ou para comer na hora. As 

Lá em Casa Cuisine d’Amis

208 Sul, Bloco C Loja 20 – Asa Sul

Telefone: (61) 3710 9700  

  (61) 99906 9700 WhatsApp

RICCO BURGER 
ABRE NA  
ASA NORTE... 
O Ricco Burger está em obras na 
comercial da 206 Norte, naquele 
prédio esquisitão, onde já funcio-

fatias de bacon crocante, molho 
Ricco, queijo minas, mix de folhas 
e tomate defumado – R$ 35) e há 
também uma opção vegetariana 
com  cogumelo empando, ricota 
temperada, tomate assado e mix 
de folhas e molho à base de vinho   
(R$ 32,00).

Ricco Brurguer  - 206 Norte

na o Co-working Manifesto. A chef 
Renata Carvalho conta que haverá 
mesas na loja, mas a ideia princi-
pal é lançar o serviço de delivery. O 
cardápio será o mesmo da 306 Sul. 
A casa possui 5 tipos de hambúgue-
res e complementos, além de milk 
shakes (R$ 22,00). 
Entre os sabores dos burgers, es-
tão o Ricco Bacon (blend Passion, 

opções, sempre fresquinhas, são al-
ternadas na vitrine. O lugar é peque-
no, para poucas pessoas, mas muito 
charmoso e aconchegante. 
Quem quiser comer na loja, na hora 
do almoço tem sempre as opções 
de quiche, terrines e saladas que 
mudam toda semana. A dica vai 
para o patè en crôute (receita clás-
sica da França, feita com cortes su-
ínos, fígado de galinha, amêndoas 
secas, avelãs e damasco e é envolta 
em presunto cru – R$ 205,00/kg); a 
torta de queijo de cabra com tomate 
(queijo de cabra fresco tipo Boursin, 

Gruyère, tomates secos e frescos e 
manjericão – unidade R$ 16,00) e a 
salada indiana (filé de peito de fran-
go em cubos, cranberry, damascos, 
castanha de caju, aipo com nosso 
creme feito à base de iogurte, curry 
e outras especiarias – R$ 102,00/kg). 
Os pedidos devem ser feitos com no 
mínimo 24h de antecedência e com 
verificação de disponibilidade.  
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Castália - 304 Sul

Enquanto uns vão para Asa Norte, 
outros ampliam na Asa Sul. Bom 
para o público da capital. Com iní-
cio das atividades na Asa Norte, em 
2017, a padaria Castália abre sua 
nova unidade na 304 Sul.  Os sócios 
Pedro Abbott Galvão, Eduardo Nei-
va Tavares e André Neiva Tavares 
estudaram a possibilidade durante 

E A CASTÁLIA 
ABRE NA  
ASA SUL...

algum tempo antes de tomar a de-
cisão. A central dos pães não muda 
de lugar. Mas a unidade da Asa Sul 
ganha um cardápio mais exten-
so com  sanduíches, lanches com 
torras doces e salgadas, além de 
vinho, cerveja, sucos e smoothies.

Rubaiyat Brasília             

SCES – Setor de Clubes Esportivos 

Sul, trecho 1, lote 1 A

Telefone: (61) 3443-5000

CERRADO INSPIRA CERVEJA RUBAIYAT 
Em parceria com a cervejaria goiana 
Colombina, o Rubaiyat Brasília de-
senvolveu uma cerveja em homena-
gem aos brasilienses. A novidade foi 
especialmente pensada para o clima 
do cerrado e o cardápio da casa, que 
já completa seis anos em solo can-
dango. Leve, cítrica e mega refres-
cante, a Session IPA da casa combi-
na com o calor e secura da cidade. O 
chef de bar da rede Victor Galvão diz 
que a cerveja foi pensada exclusiva-
mente para o público brasiliense. “A 
Rubabeer é uma cerveja puro malte, 
feita com água, malte de cevada e lú-
pulos americanos. Uma cerveja leve 
e refrescante, com amargor equili-
brado e aroma cítrico”.

Nome técnico: Cerveja puro malte clara              

Composição:  Água, malte de cevada e lúpulo    

Teor alcóolico: 4,2%       

Estilo: American Session IPA      

Volume: 330ml 

Preço: R$ 27    

A nova safra de cafés da Belini Café – 
The Coffee Experience (114 Sul) veio 
com tudo. O coffee hunting – caça aos 
cafés especiais – rendeu uma volta 
pelas principais fazendas produtoras 
do grão. E o resultado foi uma com-
binação que vai agradar até os pala-
dares mais exigentes. Entre os polos 
produtores visitados estão o Cerrado 
Goiano, Serra da Canastra, Chapadão 
de Ferro e Sul de Minas Gerais.
No Sítio Armadillo (MG), um dos 
lotes passou por fermentação con-
trolada em água com lúpulo de IPA 
e limão capeta. O lúpulo é utilizado 
em cervejas e, assim como o limão, 
tem o objetivo de trazer mais com-
plexidade ao grão. Os cafés que 
passam por fermentação controla-

Cafés especiais na BELLINI 

Belini Café – The Coffee Experience

114 Sul BL B Loja 7 – Asa Sul

Telefone: (61) 3554-9005

da em água costumam apresentar 
acidez e aromas particulares. Da 
Fazenda Porta do Céu, em Chapa-
dão de Ferro, saiu um dos campe-
ões de venda: o novo Catuaí 99, do 
produtor Marcos Miaki.  Os grãos 
são vendidos em pacotes de 250g 
a 300g, com preços que variam de 
R$ 36,00 a R$ 50,00. Quem prefe-
rir também pode levar por kg, que 
sai com desconto de 20% em rela-
ção ao valor dos pacotes menores.  
E, claro, quem quiser experimentar 
na hora, pode pedir um espresso 
por apenas R$ 6.
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somos sistema fecomércio-DF

Mais saúde no  
Supremo Tribunal 
Federal
Por Liliam Rezende

O cuidado com a saúde ganha cada vez mais impor-
tância no ambiente corporativo. As empresas e os 
gestores já perceberam que proporcionar bem-estar 
no trabalho é um investimento que traz retornos po-
sitivos. O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Eduardo Silva Toledo, está ciente disso e apoia a 
Semana da Saúde. A parceria do Sesc-DF com o STF 
começou em 2004, mas a partir de 2012 passou a ser 
realizada anualmente. Com o objetivo de promover a 
saúde dos trabalhadores terceirizados do STF, o Sesc 
disponibiliza equipamentos como o trailer do Odon-
toSesc, focado na saúde bucal e o ônibus do projeto 
Passaporte para a Saúde, que oferece exames clínico, 
nutricional e bioquímico para traçar o perfil de saúde e 
os hábitos indicadores de qualidade de vida do cliente.

De acordo com Eduardo, a realização de uma sema-
na da saúde dentro da organização é uma excelente 
ferramenta para melhorar a disposição dos colabora-
dores. “Este ano estaremos na 9ª edição, o que, jun-
tamente com o contínuo crescimento do número de 
atendimentos, demonstra como a parceria tem dado 
certo. É de fundamental relevância o cuidado com a 
saúde de forma preventiva e esta parceria, por sua 
vez, promove a qualidade de vida dos colaboradores 
do STF, os quais se sentem prestigiados e mais mo-
tivados. Dentro das limitações decorrentes das rela-
ções trabalhistas que os colaboradores mantêm com 
seus empregadores, a iniciativa é uma pequena forma 
que o Tribunal tem de contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida dos nossos colaboradores”, finaliza.

Parceria em  
ações sociais
Por Sílvia Melo

Daniel de Castro Sousa é formado em Direito pela 
Universidade Paulista (UNIP) e tem pós-graduação 
em Ciências Políticas. Nascido em Itapipoca (CE), de-
monstrou interesse na política ainda jovem, quando 
iniciou nos movimentos estudantis. Desde então, tem 
exercido vários cargos públicos, entre eles, coordena-
dor Geral da Secretaria Nacional da Erradicação do 
Analfabetismo e Secretário de Educação em Águas 
Lindas de Goiás. Atualmente é administrador regional 
de Vicente Pires, cargo que ocupa desde 2 de janeiro 
de 2018. A atuação da Administração Regional junto ao 
Senac se dá por meio de parcerias em ações sociais. 
Além dos atendimentos gratuitos realizados nessas 
ações, o Senac se destaca pela oferta de cursos pro-
fissionalizantes. “As capacitações têm seu papel social 
e profissional muito importante em nossa região, que 
é de comércio com grau de exigência maior de quali-
ficação, onde o amadorismo precisa ceder espaço em 
favor do melhor desempenho de atendimento huma-
no. E, quanto mais qualificado o atendimento mais de-
senvolvimento é viabilizado em razão do crescimento 
econômico”, destaca o administrador. “O Sistema S 
tem sido o amparo e um colaborador do comércio lo-
cal por meio de suas agências regionais que recepcio-
nam os demandantes desta região diretamente ou por 
indicação dos agentes públicos desta Administração 
Regional. Temos visto este processo com entusias-
mo e sempre nossas expectativas são renovadas por 
produtos ofertados à população, aos comerciantes e 
prestadores de serviços”, finaliza Daniel. 
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Oportunidade de 
crescimento 
Por Sacha Bourdette

A empresa Cascol Combustíveis está no mercado há 
60 anos e oferece serviços de abastecimento, vendas 
de lubrificantes, gás de cozinha e serviços de cortesia, 
como calibragem de pneus e verificação de itens de 
capô. Há oito anos, a rede contrata jovens aprendizes 
por meio do Instituto Fecomércio-DF (IF). Atualmen-
te, a empresa emprega 78 aprendizes para o cargo de 
frentistas e quatro na área administrativa. A chefe de 
Recursos Humanos da Cascol, Anna Gabriella Bote-
lho, explica o papel que a parceria com o IF desempe-
nha. “É de total importância essa parceria, pois além 
de inserirmos os jovens no mercado de trabalho, a 
empresa pode identificar aprendizes para uma futura 
contratação no quadro efetivo e também desenvolver 
o jovem como pessoa e profissional através dos nos-
sos treinamentos”, destacou. Anna Gabriella reforça 
ainda que os aprendizes colaboram com o cresci-
mento da empresa. “A Cascol Combustíveis acredita 
amplamente no potencial do jovem aprendiz, acredi-
tamos que os nossos jovens estão sendo treinados e 
lapidados para exercerem o atendimento e um serviço 
de excelência. O RH da Cascol Combustíveis criou o 
programa Prata da Casa, no qual identificamos os jo-
vens talentos e damos a oportunidade de efetivação e 
crescimento na empresa ao final do contrato de jovem 
aprendiz”, finalizou.

Cinco
perguntas para
Ênio Marçal
O empresário, Ênio Marçal está à frente da Brigada 
Capital Cursos, empresa da área de formação de 
bombeiros civis. 

Por Daniel Alcântara

Como você enxerga as ações da Fecomércio-DF?

Com muita motivação e entusiasmo, pois sabemos 
que a Federação do Comércio do Distrito Federal 
tem trabalhado muito em prol do desenvolvimento 
do segmento econômico de bombeiros civis.

Quais as ações da Fecomércio junto ao sindicato do 
segmento, o Sepebc-DF, que você pode destacar?

A criação do mercado de formação do profissional 
bombeiro civil, nos níveis técnicos e de especializa-
ção, apresentação de necessidades para geração de 
postos de serviços e também no fortalecimento das 
empresas fabricantes de equipamentos de proteção 
individual e coletivos.

Como estão as vendas no setor?

Estão boas, mas a expectativa para os próximos me-
ses é melhor, com a ampliação do mercado e cria-
ção de outros produtos e de cursos.

Quais suas expectativas das ações da Fecomércio-
DF para este ano?

Esperamos que este ano seja de muitas conquistas 
e realizações, principalmente pela re-
novação que surgiu na Federação do 
Comércio.

STJ decidiu que profissionais de 
empresas privadas podem usar 
nome de bombeiro civil, o que você 
achou dessa novidade?

Essa decisão já era esperada, 
principalmente por saber que 
a Lei Federal 11.901 que ins-
titui a profissão de bombeiro 
civil é um instrumento legal 
e de âmbito federal que 
defini o profissional como 
bombeiro civil. Foi um re-
conhecimento real da im-
portância desses profis-
sionais para a sociedade, 
despertando com isso a 
consciência da sociedade 
para prevenção.
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turismo

PORTAL BRASÍLIA CITY É LANÇADO 
DURANTE 2º SEMINÁRIO: DESTINOS 
TURÍSTICOS INTELIGENTES
A ideia principal do novo portal é concentrar tudo que o turista precisa 
saber sobre a cidade: hotéis, restaurantes ou um simples passeio.  
Por Daniel Alcântara  

A   Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do       
Distrito Federal (Fecomér-

cio-DF) e o Sebrae-DF realizaram a 
segunda edição do Seminário: Des-
tinos Turísticos Inteligentes, no Cen-
tro de Convenções Brasil 21, no dia 
11 de abril. O evento marcou o lança-
mento do portal Brasília City (www.
brasiliacity.com.br), uma iniciativa 
das duas entidades com apoio do 
jornal Correio Braziliense. “As pes-
soas passam horas procurando por 
opções de hotéis, restaurantes ou 
por um simples passeio pela cidade 
na internet. O Brasília City concen-

tra tudo o que os turistas precisam 
saber para definir a capital federal 
como destino de viagem”, explicou 
o presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia. Ele fez a abertura 
do seminário e destacou que a ideia 
do portal é trazer informações sobre 
o DF de forma completa e atrativa.

Maia afirmou que esse é o me-
lhor momento para alavancar o tu-
rismo em Brasília. A Fecomércio 
está fazendo parcerias importantes 
e executando projetos para aumen-
tar o número de visitantes na cidade. 
De acordo com ele, o turismo não 
teve nos últimos anos a devida aten-

ção por conta da falta de recursos. 
Mas hoje o Executivo local começa a 
dar o valor devido à área, tão impor-
tante para o crescimento econômico 
do DF. “Está na hora da capital do 
País. Vamos trabalhar para trazer 
grandes eventos e investimentos 
para cidade”, ressaltou Francisco 
Maia. Ele falou também das ações 
da Câmara de Turismo e Hospitali-
dade da Federação, entre elas citou 
o projeto Marca Brasília, concurso 
realizado em 2017 que escolheu a 
melhor identidade visual para repre-
sentar a capital da república. A ideia 
é promover ainda mais a marca.
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A secretária de Turismo do Dis-
trito Federal, Vanessa Mendonça, 
também participou do seminário. 
“Estamos no melhor momento do 
setor, com um cenário nacional 
favorável. Em Brasília, comemora-
mos os 100 dias de gestão do go-
verno local, onde a secretaria en-
tregou mais de 130 ações, visando 
o desenvolvimento econômico da 
cidade”, disse Vanessa. Ela comen-
tou a necessidade de reformar os 
Centros de Atendimento ao Turista 
(CATs). De acordo com a secretá-
ria, é inadmissível não ter uma in-
formação ao visitante no aeroporto, 
na Asa Sul ou na Asa Norte. “Esta-
mos reformando todos esses cen-
tros para atender o visitante, essa 
é a nossa obrigação e precisamos 
mudar essa realidade o mais rápido 
possível”, disse.

A diretora do Sebrae-DF, Cas-
siana Abritta, fez uma homenagem 
ao diretor-técnico da entidade, Ro-
drigo de Oliveira Sá, que faleceu no 
dia 7 de abril, após um acidente de 
carro, próximo à Acreúna, em Goi-
ás. Cassiana destacou que Rodrigo 
era um grande entusiasta da cida-
de e tinha se engajado na realiza-
ção do seminário, desde a primeira 
edição. Francisco Maia, presidente 
da Fecomércio-DF, e Luiz Barreto, 
palestrante, também lembraram 
do legado de Rodrigo.

SEMINÁRIO
As palestras do dia começa-

ram com o consultor estratégico 
global da Euromonitor Interna-
tional, João Garcia, que explicou 
aos presentes sobre o conceito de 
megatendências que impactam o 
turismo. Luiz Barreto ministrou 
uma palestra sobre as oportuni-
dades e desafios para o destino 
Brasília. Ele explicou que a cida-
de ainda se relaciona pouco com 
o território em que está inserida. 
“A capital do Brasil precisa pen-
sar em rotas para agregar valor 
ao turismo, esse é um grande de-
safio de promoção. É necessário 
um esforço de posicionamento da 
cidade no mercado brasileiro e in-
ternacional”, disse.

O jornalista e turismólogo Daniel 
Zukko foi o responsável por apre-
sentar o portal Brasília City. Ele 
aproveitou para falar um pouco so-
bre a história da cidade, construída 
em apenas mil dias e considerada 
patrimônio cultural da humanida-
de pela Unesco. “O site tem um 
menu simples e de fácil acesso, 
com quatro pontos básicos que 
todo turista procura quando viaja: 
onde dormir, onde comer, onde se 
divertir e o que fazer. Tudo isso de 
uma forma muito simples”, desta-
cou Zukko.

Marcelo Pimenta abordou o 
tema: inovação e criatividade no 
turismo. Ele explicou que em um 
cenário de mudanças e de crise é 
importante ter a criatividade como 
rumo, para poder chegar onde é 
necessário em um mundo cada vez 
mais competitivo. Jaqueline Gil , 
assessora sênior de políticas públi-
cas, fez uma palestra sobre a Nova 
Zelândia: um destino turístico con-
solidado por inovações. Bernardo 
Cardoso falou sobre o sucesso do 
turismo em Portugal. O Seminário 
contou ainda com palestras de Tony 
Coelho, que abordou o assunto 
“Live Marketing no Fomento ao 
Turismo”, e Gabriela Otto que ex-
plicou sobre “A Era dos Momentos 
Memoráveis – Inovando Através de 
Experiências”.

Ao final do evento, os palestran-
tes receberam uma caixa recheada 
de presentes que remetem a Brasí-
lia. Entre os itens que os especialis-
tas em turismo levaram para casa 
estavam: chaveiros, canecas, gar-
rafas, porta copo, toalhas e colares 
com estampas da Marca Brasília. O 
trabalho dos suvenires foi feito por 
artesãos locais, por meio da em-
presa Cerrado em Alta, da empre-
endedora Samantha Mendes. Ela 
explica que a elaboração da peças 
foi realizada após um estudo sobre 
a cidade. “Todas as peças são influ-
ência de Brasília, lembranças so-
fisticadas trabalhadas com a Marca 
Brasília, um projeto muito interes-
sante elaborado pela Fecomércio-
-DF”, ressaltou Samantha.

  “Está na hora da 
capital do País. 

Vamos trabalhar 
para trazer 

grandes eventos 
e investimentos 

para cidade”

Francisco Maia, presidente da 
Fecomércio-DF

Acesse: www.brasiliacity.com.br
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FECOMÉRCIO-DF REPRESENTA A CNC EM SANÇÃO DA LEI QUE CRIA A EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO
A Lei Complementar que cria a Empresa Simples de Crédito (ESC) foi sancionada no dia 23 de abril, em Brasília, 

pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto ampliará as alternativas de crédito para os pequenos negócios, como as mi-
croempresas, os microempreendedores individuais e também as empresas de pequeno porte (EPP). O presidente da 
Fecomércio-DF, Francisco Maia, participou da cerimônia no Palácio do Planalto representando o presidente da Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros.

Na opinião de Francisco Maia, essa medida é importantíssima para alavancar a economia brasileira. “É muito bené-
fico para a sociedade a criação de uma lei que facilita o acesso ao crédito para os pequenos negócios, gerando emprego 
e renda para o País e criando oportunidades para milhões de pessoas”, afirmou o presidente da Fecomércio-DF. Com 
a sanção da lei, a expectativa é que seja ampliada a competição com os bancos, bem como a oferta de financiamento 
nas localidades em que as grandes instituições bancárias não atuam. A lei destina-se à realização de operações de 
empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como 
contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

por dentro do sistema - fecomércio

CNC E FECOMÉRCIO-DF SEGUEM UNIDAS NA DEFESA DO SISTEMA
O presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, Francisco Maia se 
encontrou com o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, e com o presidente de honra 
da CNC, Antonio Oliveira Santos, na noite do dia 15 de abril, após reunião de di-
retoria da CNC, no Rio de Janeiro. Eles conversaram sobre a importância das 
entidades do comércio para o Brasil. Francisco Maia, destacou que está traba-
lhando de forma alinhada com a entidade máxima do comércio para que a Fe-
comércio-DF, o Sesc, o Senac e o Instituto Fecomércio possam crescer ainda 
mais na capital federal. A CNC e Fecomércio-DF seguem unidas na defesa de 
um sistema que melhora a qualidade de vida de milhões de brasileiros. E em 
sintonia para que estes programas possam crescer ainda mais em Brasília. 

PRESIDENTE DA CNC DIZ QUE AVOCATÓRIA NO SESC E SENAC NO DF  
FOI UM SUCESSO
No Rio de Janeiro, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, em reunião de di-
retoria da entidade, no dia 15 de abril, destacou o trabalho de avocatória 
realizado no Sesc e no Senac no DF, dando mais transparência e segurança 
ao Sistema em Brasília. Segundo Tadros, a gestão realizada pelo vice-pre-
sidente da CNC, Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante, nos projetos e con-
tabilidades do Sesc e pelo vice-presidente administrativo da Confederação, 
Luiz Gastão Bittencourt da Silva, no Senac, foi um sucesso: reduzindo gas-
tos e saneando as instituições. “O presidente da Fecomércio-DF, Francisco 
Maia, receberá a gestão das instituições com a folha de pagamento menos inchada e com as contas saneadas, para 
que ele faça uma bela administração”, afirmou Tadros.“Estamos trabalhando com harmonia, paz, tranquilidade e 
realizações. Se não conseguimos mais é porque a nossa rotina está voltada para defender o Sistema S”, completou. 
A avocatória no Sesc e Senac no DF foi transformada em gestão compartilhada e termina no final de abril, quando 
a administração das duas instituições retorna para a Fecomércio-DF. O presidente Francisco Maia participa da 
reunião de Diretoria da CNC junto com os demais presidentes de Federações do Comércio e Federações nacionais 
filiadas à Confederação. O senador Lucas Barreto, do Amapá, também esteve presente na reunião.

Por Daniel Alcântara, Fabíola Souza, José do Egito
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SECRETÁRIO DE CULTURA VISITA FECOMÉRCIO PARA ESTUDAR  
PARCERIAS COM O SISTEMA
O secretário de Cultura do Distrito Federal, Adão Cândido, se reuniu com o presidente da Fecomércio-DF, Francisco 
Maia, e com o diretor regional do Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro, no dia 12 de abril, na sede da entidade. O objetivo foi 
o de alinhar parcerias entre o Sistema Fecomércio e a secretaria. Adão informou que será de grande importância unir 
forças com a Federação do Comércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio para trabalhar em prol da cultura na capital da 
República. “A Fecomércio tem a iniciativa do evento de Natal na cidade, viemos conhecer o projeto”, disse Adão. “Além 
disso, estamos desenvolvendo parcerias com a entidade, ainda embrionárias, para o aniversário de 60 anos de Brasília, 
que será realizado em 2020. A ideia é contar com a expertise da Federação e do Sesc, que é uma instituição muito boa 
para a cultura local”, destacou o secretário. Sobre o evento de Natal, Adão se mostrou bastante animado e disse que é 
uma iniciativa louvável, que criará um ciclo positivo na cidade, gerando emprego e renda, além de atrair investimentos.

FECOMÉRCIO-DF APRESENTA PROJETO PARA SUPERMERCADOS ADOTAREM SOMENTE SACOLAS REUTILIZÁVEIS
O presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, e o diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron se reuniram, no 
dia 3 de abril, com o deputado distrital Leandro Grass (Rede), na sede da Federação do Comércio, para apresentar o projeto 
desenvolvido pela instituição, junto com o Sindicatos dos Supermercados (Sindsuper) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), 
que prevê uma nova dinâmica de uso das sacolinhas plásticas. A ideia é adotar uma nova cultura no Distrito Federal, com 
o objetivo de reduzir drasticamente o número de sacolas distribuídas. Além disso, o projeto pretende estimular o uso de 
bolsas retornáveis. Na falta de uma dessas opções, o estabelecimento poderá comercializar sacolas reutilizáveis ou sacolas 
bioplásticas reutilizáveis, que poderão ser usadas também para coleta de resíduos domiciliares.
A ideia é apresentar o projeto das sacolinhas o mais rápido possível na Câmara Legislativa do DF. “Precisamos urgente-
mente de alternativas criativas para o nosso comércio e consequentemente para o meio ambiente. Estamos acostuma-
dos a receber sacolas plásticas fornecidas pelos supermercados, mas precisamos nos conscientizar quanto à finalidade 
e descarte dessas sacolas”, destacou o presidente da Fecomércio, Francisco Maia. Na opinião do deputado Leandro 
Grass, o projeto está de acordo com o que a sociedade precisa. Segundo ele, é fundamental a iniciativa partir do setor 
produtivo, o que gera legitimidade. Durante a reunião, um dos objetivos traçados foi apresentar o projeto à Câmara 
Legislativa para que ele seja sancionado no dia 5 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.
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TARF

SEMINÁRIO DISCUTE TRIBUTAÇÃO E MARCA 
55 ANOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS FISCAIS DO DF
Por Fabiola Souza

Para comemorar os 55 anos do 
Tribunal Administrativo de Re-
cursos Fiscais do Distrito Fe-

deral (TARF), foi realizado, no dia 25 
der abril, na sede da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), em Brasília, 
o Seminário Nacional: O Processo 
Administrativo Fiscal e Os Tributos 
Estaduais e Municipais. A Fecomér-
cio-DF e a CNC estavam entre as 
instituições patrocinadoras da ini-
ciativa. O presidente da Fecomércio-
-DF, Francisco Maia, participou da 
mesa de abertura do encontro e res-
saltou a disposição da Federação de 
defender o setor produtivo. “Ques-
tões tributárias são de extrema re-
levância no mundo empresarial e é 
por isso que a Fecomércio lançará 
a Câmara de Assuntos Tributários, 
com o objetivo de alertar, instruir e 
defender as empresas brasilienses 
no que diz respeito às questões tri-
butárias”, ressaltou Maia. A Federa-
ção do Comércio compõe o Conse-
lho do TARF-DF.

O diretor adjunto da Fecomércio 
e vice-presidente do Sindicato das 
Empresas de Serviços de Informá-
tica do Distrito Federal (Sindesei-
-DF), Charles Dickens Ázara Amaral, 
presidiu a mesa do painel ICMS e 
Convalidação de Benefícios Fiscais. 
Os assuntos debatidos no encontro 
foram: ISS: Conceito de serviço e a 
nova economia digital; o TARF-DF, 
o PAF e as peculiaridades do ICMS; 
convalidação de benefícios fiscais; o 
mandado de segurança preventivo 
em matéria tributária; e o conceito de 
insumos- ICMS, PIS e ICMS Satelital. 

O assessor tributário da Feco-
mércio-DF, Eduardo Almeida, tam-
bém participou do seminário e res-
saltou a importância deste tipo de 

encontro para debater a política tri-
butária e fiscal do DF. “ O seminário 
foi muito importante para discutir 
as matérias novas como a convali-
dação dos incentivos fiscais, além 
de uma oportunidade para se exau-
rir o debate de tendências e ações 
judiciais ou mesmo da correta apli-
cação da norma tributária, gerando 
assim as chamadas justiça fiscal e 
segurança jurídica”, disse Eduardo.

Também compuseram a mesa 
de abertura o presidente do TARF-
-DF, José Hable; o subsecretário da 
Secretária da receita do DF, Otávio 
Rufino, representando o secretário 
de Fazenda do DF, André Clemen-
te; o advogado tributarista Ricardo 
Messet, representando o presiden-
te da Associação Brasileira dos Ad-
vogados tributaristas do DF, Erich 
Endrillo; e o vice-presidente da Fe-
deração das Indústria do DF (Fibra), 
Pedro Verano.

TARF-DF
O Tribunal Administrativo de Re-

curso Fiscais é o órgão vinculado à 

Secretaria de Fazenda do DF, res-
ponsável por julgar em segunda ins-
tância administrativa os processos 
tributários. Tratam-se de processos 
relacionados a autos de infração, 
notificação de lançamento, de re-
conhecimento de benefícios fiscais, 
de autorização de adoção de regime 
especial de interesse do contribuinte 
e de restituição de tributos. É com-
posto por 14 Conselheiros, sendo 
sete representantes dos Contribuin-
tes e sete da Fazenda do DF, todos 
nomeados pelo Governador do DF, 
para um mandato de três anos.
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aconteceu

AÇÃO SOCIAL
DF Cidadão leva atendimentos a mais de três mil e quinhentas 
pessoas na cidade da Fercal na sua primeira edição em 2019
Por José do Egito

A sétima edição do projeto DF 
Cidadão atendeu mais de três 
mil e quinhentas pessoas na 

cidade Fercal, no dia 13 de abril. Os 
moradores e visitantes tiveram aces-
so a serviços e atividades gratuitas 
de prevenção a saúde, lazer, esporte, 
cultura, entretenimento e educação. 
Uma das novidades desse ano foi a 
participação do Senac-DF levando à 
comunidade atendimentos gratuitos 
de cabeleireiro, barbeiro e design de 
sobrancelhas.  Além disso, o projeto 
visitou escolas da região para levar 
atividades como palestras de violência 
no contexto escolar, combate ao abu-
so sexual, bullying e jogos recreativos.

O DF Cidadão é desenvolvido pela 
Globo e pelo Sesc-DF e Senac-DF, 
juntamente a outros parceiros. O pre-
sidente da Fecomércio-DF, Francisco 
Maia, esteve presente nesta edição. 
Segundo ele, a iniciativa do projeto é 
levar para a população mais caren-
te o acesso aos serviços e atividades 
essenciais para a formação de um 
cidadão. Além disso, Francisco Maia 
destacou que o DF Cidadão fortalece o 
trabalho feito pelo Sistema S. “A novi-
dade desse ano são os serviços ofere-
cidos tanto pelo Sesc-DF quanto pelo 
Senac-DF. Entendemos que as duas 
instituições possuem serviços que 
agregam à comunidade e fortalece o 
trabalho do nosso sistema. Os mora-
dores da Fercal foram extremamente 
receptivos ao nosso projeto e estamos 
contentes com a forte adesão do pú-
blico”, explicou Francisco Maia.

Para as crianças, o Sesc ofereceu 
pintura de rosto, brinquedos infláveis, 
pingue-pongue, entre outras ativida-
des. Shows e apresentações culturais 
também estiveram na programação. 
A instituição disponibilizou ainda aten-
dimentos odontológicos nas carretas 
da OdontoSesc, além de um acervo 

literário por meio da BiblioSesc. A 
unidade móvel Sesc Saúde Mulher 
ofereceu exames de mamografia e 
Papanicolau durante todo o mês de 
abril e ficou estacionada ao lado da 
administração da Fercal.

O segundo o diretor regional do 
Senac, Antonio Tadeu Peron, também 
esteve presente durante o evento e 
valorizou a presença da população e o 
trabalho realizado pelos profissionais 
do Sesc-DF e do Senac-DF. “O envol-
vimento e a aceitação da comunidade, 
o entusiasmo dos profissionais do 
Sesc e do Senac foram importantís-
simos para o sucesso desta edição 
do DF Cidadão. Os profissionais das 
duas instituições fazem esse trabalho 
de espírito aberto, com uma determi-
nação e vontade muito grande para 
melhorar a vida das pessoas. Nessa 
ação estamos vendo isso sobrando. É 
exuberante o entusiasmo dessa equi-
pe”, disse Tadeu Péron.

A iniciativa de realizar o DF Cida-
dão na cidade da Fercal foi novidade 
para os moradores. A enfermeira e 
moradora da cidade, Maria Luiz de 
Souza, 35 anos, contou que aprovei-
tou o dia para dar cuidar do visual. 
Para ela, a iniciativa do DF Cidadão vai 
além dos serviços oferecidos, resgata 
o sentimento de alegria e diversão da 

cidade. “A gente da Fercal não está 
acostumado com esse tipo de ação. 
O público está participando das ativi-
dades e gostou da programação. Eu 
mesmo aproveitei para cuidar do meu 
cabelo, fiz maquiagem e sobrance-
lha. Sem dúvidas foi um dia especial”, 
contou Maria Luiza. O projeto em 2019 
oferece também para a comunida-
de atividades como testes de câncer 
de pele, aferição de pressão arterial, 
oficina de beleza, e manutenção de 
bicicletas.  Nesta edição, a ação visi-
tou a escola Engenho Velho, a Escola 
do Mato, e o Centro Educacional 1 da 
Fercal (CED 1).

PRÓXIMAS EDIÇÕES
O DF Cidadão identificará com os 

líderes comunitários e administra-
ção regional as principais demandas 
e necessidades de cada localidade. A 
partir desse levantamento, o projeto 
proporcionará rodas de conversas, 
oficinas e atividades educativas gra-
tuitamente de acordo com as princi-
pais demandas levantadas. Além dis-
so, o projeto permanecerá por mais 
tempo nas cidades atendidas. Serão 
seis dias corridos. As próximas ações 
serão em Samambaia, de 3 a 8 de ju-
nho, e no Gama, de 5 a 10 de agosto. 
As ações são gratuitas, sempre das 
9h às 16h.
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corrida 

CIRCUITO SESC DE CORRIDAS
Etapa Brasília do Circuito acontece dia 15 de junho com corrida 
infantil, além das distâncias de 5 e 10 quilômetros

Por Liliam Rezende

Já parou para pensar como ocu-
pamos os espaços públicos? 
Será que a rua é apenas um 

lugar de trânsito para você? Existem 
outras maneiras de utilizar os espa-
ços mais integralmente, e uma delas 
é praticando esportes. A corrida é 
uma modalidade que cada vez mais 
tem conquistado pessoas de todas as 
idades, gêneros e classes sociais. É 
uma prática democrática e acessível 
para todos. Por isso, o Circuito Sesc 
de Corridas 2019 tem como objetivo 
ocupar as ruas com lazer urbano, a 
integração e a sociabilização. Não é a 
toa que a corrida é reconhecida como 
fenômeno sociocultural esportivo da 
atualidade. O Circuito, que é nacional, 
vai acontecer em Brasília no dia 15 de 
junho. A largada para a prova infantil 
será 17h30, e a largada para as dis-
tâncias de 5 e 10 quilômetros, às 19 
horas, na Espanada dos Ministérios.

Para quem quiser participar, 
as inscrições podem ser feitas em 
duas datas: de 20 a 26 de maio, ex-
clusivo para os Trabalhadores do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (TCBST), dependentes e pessoas 
com deficiência (PCD); e de 27 de 
maio a 13 de junho para público em 
geral, dependentes e infantil. Os va-
lores da taxa de inscrição serão dife-
renciados conforme a categoria: R$ 
30 para TCBST e dependentes; R$ 50 
para público em geral e dependentes 
e gratuidade para PCD. Já para se 
inscrever na categoria infantil é ne-
cessária a doação de 1kg de alimen-
to não perecível (limite de 200 vagas). 
A retirada dos kits será realizada no 
Sesc 913 Sul, nos dias 13 e 14 de ju-
nho, das 9h às 21h.

De acordo com o coordenador de 
Esporte e Lazer do Sesc-DF, Élisson 
Fabrício de Oliveira, a instituição tem 
como missão promover experiências 

que contribuam para a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade, por 
meio de suas áreas de referência. 
“Essa corrida está inserida no cená-
rio de incentivo à adoção de um estilo 
de vida saudável e ativo, através da 
prática de atividades físicas, contri-
buindo para que as pessoas possam 
buscar, por elas mesmas, a melhoria 
de suas condições de vida”, destaca.

Fabrício de Oliveira destaca ainda 
que a prova vai acontecer à noite, o 
que é um diferencial. “Uma prova no-
turna tem sempre uma boa receptivi-
dade, porque o desgaste tende a ser 
menor. Além disso, o mais importan-

te é o momento de encontro e conví-
vio, estimulando a prática da corrida 
para a melhora da saúde e do bem-
-estar dos participantes”, finaliza.

O Circuito Sesc de Corridas alia 
o incentivo à prática de atividades 
físicas e, ao mesmo tempo, uma 
competição saudável entre os traba-
lhadores do comércio e demais cor-
redores da cidade. “A corrida é uma 
busca pela integração, melhora do 
condicionamento físico, manutenção 
do hábito da prática esportiva, além 
de ser uma ferramenta para estreitar 
os laços entre o Sesc e seus parcei-
ros”, finaliza Fabrício.
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rebas do cerrado 

TRILHAS DO CERRADO
Com 16 anos de existência, o Rebas do Cerrado já mapeou mais de 
58 trilhas no Distrito Federal e pode ser considerado o maior grupo 
de moutain bike do Brasil
Por Liliam Rezende

“Se você é de Brasília e gosta de 
pedalar, quer conhecer as belezas 
do cerrado, tem barriga tanquinho 
ou não, bicicleta boa ou não, junte-se 
a nós”. Esse é um trecho do texto 
convidativo do Rebas do Cerrado, o 
maior grupo de mountain bike do 
país. Fundado há 16 anos, tem por 
objetivo fugir da prática exclusiva-
mente competitiva da modalidade. 
Atualmente, conta com mais de 12 
mil cadastrados em suas redes so-
ciais. A frente do sucesso do Rebas, 
seis coordenadores se revezam 
nas escalas das trilhas dominicais: 
Janice Pereira, Renato Zorzenon, 
Márcio Bittencourt, Christian Ta-
deu, Lauro Magalhães e Paulo Cé-
sar Santana (Capitão). 

De acordo com a idealizadora do 
grupo, Janice Pereira, o Rebas do 
Cerrado se propõe a ser uma válvu-
la antiestresse, além de democrati-
zar o acesso às trilhas. “O objetivo é 
explorar de bike as trilhas e belezas 
naturais de nossa região, sem com-
promisso com o desempenho. Pra-
ticar a solidariedade, permitir que 
qualquer pessoa, independente de 
seu preparo físico, possa partilhar 
desta aventura, nos motiva a organi-
zar os passeios, religiosamente, todo 
domingo”, explica. Janice destaca 
ainda que se sente motivada pelos 
integrantes do grupo, que vão desde 
crianças de dois anos na cadeirinha 
dos pais, até pessoas com 70 anos, 
que vencem os desafios e supera-
ram seus próprios limites.

Com tanto tempo de estrada, o 
Rebas já passou por diversas trilhas 
do DF e do Entorno e não desper-
diçou a experiência. No site, uma 
lista com 58 percursos catalogados 
prova a organização ímpar do grupo. 
Todos são classificados entre fáceis, 

médios ou difíceis e contam com 
detalhes sobre o trajeto. “Nossa co-
missão de trilhas passou por cada 
uma delas e avaliou tudo em deta-
lhes. É bom para facilitar e passar 
segurança às pessoas”, esclarece 
Lauro Magalhães. 

Márcio Bittencourt conta que 
cerca de 150 pessoas, em média, 
saem para pedalar com o grupo por 
fim de semana. “Tem um pessoal 
que vai regularmente, mas sempre 

há uns novatos também. É por isso 
que, antes de cada saída, fazemos 
uma preleção para explicar como 
funciona e os cuidados que as pes-
soas têm que tomar”. Ele afirma 
ainda que pela noção de frequência, 
tamanho e participação de ciclistas, o 
Rebas pode ser considerado o maior 
grupo do país. “Nós já pesquisamos 
em várias fontes e não conseguimos 
encontrar nenhum grupo semelhan-
te ao Rebas”, conta. 
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Christian Tadeu explica que em 
toda trilha do Rebas tem um ciclis-
ta que toma a frente e puxa o ritmo, 
outro cuida do meio, além da famosa 
“cozinha” das trilhas. “O responsável 
pela cozinha fica com a galera que 
tem um ritmo mais lento, que fica 
para trás. Inclusive, o nome do gru-
po vem da palavra ‘rebarba’, aqueles 
que sempre chegam por último”, 
brinca Christian, que afirma que 
nunca nenhum ciclista ficou perdido 
ou para trás nas trilhas do grupo. 
“Temos uma grande preocupação 
com a segurança e nosso objetivo é 
democratizar o esporte”. Tal afirma-
ção é confirmada pelos participantes 
que estiveram na trilha do Jardim 
Botânico de Brasília, realizada no 
domingo de Páscoa (21). “Eu tenho 
costume de pedalar em trilhas mais 
pesadas, mas hoje vim com meus 
sobrinhos e essa confraternização 
não tem preço. Esse grupo é um 
ponto de referência para ciclistas de 
todas as idades e nível técnico”, afir-
ma o ciclista Nilton Rezende.

SUPERAÇÃO
Janice conta com orgulho de al-

gumas histórias de superação que 
já presenciou. No início do Rebas, 
em 2006 a 2008, ela e alguns inte-
grantes tiveram a ideia de realizar 
uma ação social e levar deficientes 
visuais pra fazerem trilhas de mou-
tain bike. Para tanto, eles utilizaram 
bicicletas tandem (bicicletas duplas 
- para dois ciclistas), na frente vai 
um condutor, voluntário do projeto, 
e atrás uma pessoa com deficiência 
visual. “Nosso objetivo era capacitar 
a pessoa com deficiência visual para 
participar de trilhas, promovendo 
inclusão social e lazer. Hoje, o Defi-
ciente Visual na Trilha (DV na Trilha) 
virou um projeto social de muito su-
cesso”, afirma. Outro caso interes-
sante foi o de dois colegas do Rebas 
que emagreceram cerca de 60 qui-
los cada. “A prática do ciclismo pro-
porciona saúde e uma melhoria na 
qualidade de vida. Mas saber que, de 
alguma forma, contribuímos para 
esses casos de superação é muito 
gratificante”, finaliza Janice.

MAIOR TRILHA
A trilha “Superando Limites” é 

a maior demarcada pelo Rebas do 
Cerrado. De acordo com Renato Zor-
zenon, resistência e autossuficiência 
são condições essenciais para que 
o participante conclua o desafio. “A 
proposta de se fazer este trecho de 
quase 100 km entre Brasília e Pire-
nópolis foi resgatada em 2016 pela 
Coordenação do Rebas no formato 
de trilha. A intenção é a de preservar-
mos este percurso como memória 
do grupo, e ainda a de convidar uma 
galera para um pedal desafiador en-
tre as cidades”. Zorzenon destaca 
ainda que mesmo essa trilha sendo 
considerada difícil, mais de 500 pes-
soas participam todos os anos.

PROGRAME-SE
O Rebas do Cerrado sai para tri-

lhas todos os domingos, e qualquer 
um pode participar. Não é neces-
sário se inscrever. É só verificar o 
cronograma e aparecer no ponto de 
encontro marcado no site: www.re-
basdocerrado.com.br.

BIKE PARK
O conceito de bike park está 

presente em Brasília, no Espaço da 
Lenda.  Localizado na BR 060, a 35 
km do centro de Brasília, possui 30 
mil metros quadrados e é uma casa 
de festas e haras que oferece uma 
atmosfera campestre para os even-
tos. O local é rodeado por árvores, 
cascatas, lagos e já tem seis trilhas 

demarcadas. O bike park batizado 
de Trilhas da Lenda é uma nova op-
ção que une a infraestrutura de um 
haras/espaço de festa à diversas 
trilhas diferentes, com alternativas 
para praticantes de diversas moda-
lidades do mountain bike.

A chegada do Trilhas da Lenda 
estimulou a criação de um campeo-
nato, o Kom Enduro Series, que teve 
sua primeira edição realizada em 
março deste ano, com a participação 
de 70 atletas. O Trilhas da Lenda já 
se tornou uma referência em Brasí-
lia como “parque de diversões” para 
quem ama a natureza, com desta-
que para prática do mountain bike. 

Segundo Anselmo Ferraz, 
idealizador do projeto, a idéia do 
Bike Park surgiu devido a falta de 
opções na cidade. “Como pratican-
te de mountain bike, sempre quis 
ter um local seguro, bem marcado 
e que proporcionasse momentos de 
confraternização”. Anselmo explica 
ainda que o diferencial do local é um 
seguro-atleta incluído no preço de 
R$ 35 reais da entrada. Anselmo ex-
plica que o espaço está funcionando 
apenas aos finais de semana, sendo 
aos sábados para grupos com mais 
de 10 pessoas e aos domingos livre 
demanda. “O ciclista tem a opção de 
usar só as trilhas ou também usu-
fruir da estrutura do Espaço da Len-
da, que conta com um restaurante, 
que cai muito bem depois de um pe-
dal”, finaliza.
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delivery

SEM SAIR DE CASA
Aplicativos de entrega geram comodidade para o cliente e facilidade 
para o empresário
Por Sílvia Melo

Com a correria do dia-a-dia, fica praticamente impos-
sível para algumas pessoas realizar tarefas simples 
como ir a uma farmácia comprar um remédio, fa-

zer compras em um supermercado ou shopping, esco-
lher frutas e verduras, resolver problemas em bancos, 
entre outras situações. Pensando nesse nicho, algumas 
empresas se especializaram na entrega dos mais varia-
dos tipos de produtos para facilitar a vida do cliente. E os 
empresários, principalmente do setor alimentício, têm 
aderido cada vez mais às diversas formas de atender aos 
pedidos dos clientes, como os aplicativos, por exemplo. 
Estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel) indica que o delivery movimentou cerca 
de R$ 10 bilhões somente em 2017. 

Proprietária da loja Atelier de Bolos, localizada na 
CLNW 10/11- Setor Noroeste, Camila Woiciechoeki Vala-
dão aderiu ao aplicativo Uber Eats desde que ele chegou 
em Brasília, em 2018. “A loja não faz entregas, então deci-
di contratar o aplicativo pela proposta que foi apresentada 
pelo aplicativo e pela comodidade para os clientes”, expli-
ca. Para ela, a maior vantagem em ter o aplicativo de en-
tregas é a cobertura que ele dá caso aconteça algum im-

previsto. “A empresa não tem vínculo com o entregador. 
Caso aconteça alguma coisa tanto com o motoboy quanto 
com o bolo, o Uber Eats arca com os prejuízos e resolve o 
problema. A gente só entrega o produto”, destaca. 

Com o objetivo de aumentar as vendas, o Vó Carolina 
Restaurante e Bar, localizado na 201 Norte, aderiu às en-
tregas por meio do iFood e do Uber Eats há cerca de um 
ano e meio. Segundo o gerente do estabelecimento, Pe-
dro Lucas Dutra Tavares, o retorno não foi imediato. “Teve 
uma época que não tivemos aumento nas vendas, mas 
agora está melhor”, afirma, destacando que os pedidos 
feitos pelos aplicativos cresceram cerca de 50%. “No 
iFood, a gente utiliza a plataforma e o sistema deles, o mo-
toqueiro é contratado por uma empresa terceirizada que 
presta serviço para a gente. Caso aconteça algo com ele, 
é essa empresa a responsável. Já no Uber Eats, a gente 
contratou o serviço completo e utiliza os entregadores ca-
dastrados por eles”, explica. 

Além de ter o próprio aplicativo de delivery, o restau-
rante Estação do Guaraná atende aos pedidos dos clien-
tes também por meio do Uber Eats e do Rappi. Para o 
proprietário, Vinícius Chaer, a maior vantagem da empre-
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sa aderir aos aplicativos é não ter mais vínculo com os 
motoboys. “A gente já trabalhava com entregas. Tínha-
mos 15 motoqueiros. Só na loja da Asa Sul, a gente fazia 
mais de 200 entregas por dia. Fora as outras lojas. Os 
motoboys eram registrados pelo restaurante, então tinha 
um custo ali, carteira assinada e tudo. Agora tem a opção 
de contratar por MEI (Micro Empreendedor Individual) e 
você não precisa mais pagar esses encargos todos”, ex-
plica Vinícius, lembrando que foi um dos primeiros a ade-
rir ao Uber Eats. “Quando chegou em Brasília, o Uber era 
muito forte, tinha a entrega gratuita, descontos especiais, 
promoções. Então, se você não entra num negócio desse, 
fica para trás”, afirma.

APLICATIVOS
Os principais aplicativos do país e que atuam também 

no Distrito Federal são o iFood, Uber Eats e o Rappi. To-
dos são gratuitos e estão disponíveis para celulares An-
droid e iPhone (iOS).

O Uber Eats é o serviço de entrega de comidas do 
Uber que atua em 13 países e mais de 50 cidades. Lança-
do em São Paulo, em dezembro de 2016, chegou em Bra-
sília em junho de 2018. “O Uber é uma empresa de tec-
nologia determinada a mudar a forma como encaramos 
o transporte nas cidades. E a entrega de comida é uma 
parte importante disso. Desde que o Uber Eats chegou ao 
Brasil, vimos o quanto os brasileiros ansiavam por mais 
opções para receber em casa comida de seu restaurante 
favorito. Para o usuário, pedir comida pelo Uber Eats é tão 
fácil quanto pedir um carro pela Uber”, destaca Gabriela 
Manzini, gerente de Comunicação do Uber Eats Brasil. 

O aplicativo é gratuito, está disponível para celulares 
Android e iPhone (iOS) e oferece cupons de desconto. Ao 
baixar o app, o cliente encontra o cardápio completo dos 
melhores restaurantes da cidade, faz o pedido e pode 
acompanhar o preparo e a entrega pelo próprio aplica-
tivo. “O Uber Eats traz muitas oportunidades econômicas 
na medida em que permite que pessoas que não têm 
acesso a um carro, mas têm acesso a uma moto ou a 
uma bicicleta, por exemplo, também passem a gerar ren-
da ao toque de um botão”, destaca Gabriela. 

O iFood é uma empresa brasileira fundada em 2011 
que está presente também no México, na Colômbia e na 
Argentina. Atualmente contabiliza mais de 12,6 milhões 
de usuários. Ao baixar o aplicativo, o usuário vê na tela 
inicial os restaurantes mais famosos na localização es-
colhida que fazem entregas gratuitas. O cliente pode es-
colher as diversas formas de pagamento, como cartão 
de crédito, de débito, PayPal, vale-refeição e dinheiro. 
Além disso, o cliente pode pagar somente quando o pe-
dido chegar, evitando ter que pedir ressarcimento caso 
dê problemas com o pedido.

Em Brasília desde junho de 2018, a Rappi é um serviço 
de delivery que promete entregar qualquer coisa, desde 
um simples sorvete até um iPhone. Todo o contato com 
a empresa é feito por meio do aplicativo ou do site. Os 
pedidos feitos podem ser acompanhados em tempo real 
pelo cliente, que pode interagir via chat com o assistente 
que o aceitou e o time de suporte da empresa. O aplica-
tivo tem uma rede de parceiros que oferecem descontos 
especiais para os clientes. Em Brasília, aparecem no site 
o Carrefour, Pague Menos, Drogasil, Kalunga, Ecoville, 
Petz, Monjolo, o açougue Boutique Passion, entre outras. 

O app também oferece a opção de fazer pedidos em 
estabelecimentos que não possuem parceria com a em-
presa. No menu “qualquer coisa”, ainda não disponível 
no DF, oferece desde delivery de dinheiro em espécie, 
até levar um documento ao cartório ou passear com o 
cachorro. No aplicativo, o cliente encontra esses servi-
ços separados em categorias. O RappiCash serve para 
receber dinheiro em espécie onde estiver. A seção En-
tregas permite que o cliente peça itens mais específicos: 
é só adicionar o endereço de chegada e de saída e dar as 
instruções.
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câmara das mulheres

CÂMARA DE MULHERES EMPREENDEDORAS 
É LANÇADA NA FECOMÉRCIO
É a primeira câmara criada na gestão do presidente da Federação, 
Francisco Maia, justamente pela importância de valorizar a mulher.
Por Fabiola Souza

A Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Distri-
to Federal (Fecomércio-DF) lançou 
no dia 07 de maio a Câmara de Mu-
lheres Empreendedoras e Gestoras 
de Negócios do Distrito Federal. 
Mais de 90 pessoas participaram 
do encontro, dentre parlamentares, 
empresárias e representantes da 
sociedade civil. É a primeira câma-
ra criada na gestão do presidente da 
Federação, Francisco Maia, e é um 
marco para as mulheres empreen-
dedoras, empresárias e gestoras de 
negócios da capital federal.

A câmara tem como principal 
objetivo a elaboração de políticas 
voltadas para as mulheres no âm-
bito empresarial, melhoria do am-
biente de negócios para a mulher no 
DF, incentivo para a abertura de no-
vos empreendimentos, integração e 
troca de experiências, além da qua-
lificação para mulher empresária. A 
presidente da Câmara, Beatriz Gui-
marães, agradeceu ao presidente da 
Fecomércio, Francisco Maia, pela 
confiança, apoio e criação da Câma-
ra, pois segundo ela, isso demons-
tra de forma efetiva a importância 
e o reconhecimento da mulher na 
sociedade e na geração de negócios. 
Agradeceu também ao apoio da 
Confederação de Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), que tem o protagonismo de 
apoiar nacionalmente a criação de 
Câmaras de Mulheres Empreende-
doras em todo o país. 

O presidente da Fecomércio, 
Francisco Maia, diz que essa inciati-
va é decorrente do empoderamento 
feminino. “A mulher vem exercen-
do cada vez mais protagonismo em 
todas as profissões e no universo 
empresarial não é diferente. Vejo, 

porém, que ainda há muito o que 
melhorar em termos de igualdade 
e o que queremos, como represen-
tantes do comércio da capital da Re-
pública, é que o número de empre-
endedoras aumente cada vez mais e 
que as mulheres ocupem cargos de 
chefia nas empresas”, aponta Maia. 

A subsecretária-geral da Con-
federação Nacional do Comércio, 
Cláudia Brilhante, estava presente 
no lançamento e reforçou a impor-
tância da união entre as mulheres. 
“Nós temos que nos unir e gerar 
oportunidade de emprego, pois a 
maioria das mulheres são prove-
doras do lar, mas não das próprias 
vidas. A mulher tem que ser finan-
ceiramente independente e somos 
empreendedoras por natureza”, 
apontou Cláudia.

Participaram da mesa da ce-
rimônia a presidente da Câmara, 
Beatriz Guimarães; o diretor da Fe-
deração Rogério Tokarski; a sub-
secretária-geral da CNC, Cláudia 
Brilhante; a presidente da Câmara 
de Mulheres Empreendedoras da 
Fecomércio Paraná, Luciana Burko 
Maciel; a diretora de Administra-

ção e Finanças do Sebrae-DF; Rose 
Rainha; a secretária da Mulher do 
Distrito Federal, Ericka Filippelli; 
a procuradora Especial da Mulher 
da Câmara Legislativa, deputada 
distrital Júlia Lucy; a secretária de 
Turismo do Distrito Federal, Vanes-
sa Mendonça; a coordenadora da 
Frente Parlamentar em Defesa dos 
Direitos da Mulher na Câmara Fede-
ral, deputada Celina Leão (PP); e a 
deputada federal Flávia Arruda (PR).

COMPOSIÇÃO
A Câmara de Mulheres Empreen-

dedoras da Fecomércio-DF é com-
posta por 10 conselheiras notáveis 
que são mulheres que se destacam 
na vida empresarial, empreendedora 
e na gestão de negócios no Distrito 
Federal, 26 representantes da socie-
dade civil e 26 representantes sindi-
cais dos sindicatos patronais filiados 
a Fecomércio. O Sebrae do Distrito 
Federal é um dos parceiros estra-
tégicos na atuação do grupo e a ge-
rente-adjunta da Unidade de Cultura 
Empreendedora do Sebrae Nacional, 
Renata Malheiros, ministrou palestra 
na ocasião sobre o tema: Mulheres 
Empreendedoras no Brasil.
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Beatriz Guimarães, presidente 
da Câmara das Mulheres
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Apesar do alto índice de desem-
prego no Distrito Federal e o 
comércio local não ter mostra-

do uma reação acentuada em 2019, 
os 100 primeiros dias do governo 
Ibaneis parecem ter animado os em-
presários da capital do País. Ações 
do executivo local, como o anúncio 
da redução da alíquota de arreca-
dação do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 
a extinção do Diferencial de Alíquota 
(Difal) em operações realizadas por 
optantes do Simples Nacional, ele-
varam a confiança dos empreende-
dores do comércio e da indústria do 
DF. Entre os pontos elogiados pelos 
empresários, destacam-se também 
a revitalização da W3 Sul e a criação 
de estacionamentos pagos no centro 
da cidade, chamada pelo governador 
de “Zona Verde”.

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, enfatiza que o GFD 
vem se esforçando para alavancar 
a cidade. “O governo está fazendo 
um trabalho em conjunto com o 
empresariado, o que é muito bené-
fico”, disse. “A redução do ICMS de 
6% para 3% cria uma isonomia fis-
cal e a extinção do Difal é essencial 
para o setor produtivo”, ressaltou 
Francisco Maia. O presidente da 
Federação do Comércio também 
destacou a importância da intenção 
do governo em revitalizar a W3 e o 
Setor Comercial Sul, um pleito an-
tigo da Federação. Sobre a expec-
tativa para os próximos meses de 

governo, Francisco Maia se mostrou 
confiante. “Vemos que o governador 
e sua equipe mostram vontade e 
comprometimento com a economia 
da cidade, com a segurança e com 
a infraestrutura de Brasília. Temos 
esperança de que as coisas vão me-
lhorar”, concluiu.

O presidente da Federação das 
Indústrias do Distrito Federal (Fibra-
-DF), Jamal Bittar também se mostra 
satisfeito com os 100 primeiros dias 
de governo de Ibaneis Rocha e de sua 
equipe. “Estamos vendo projetos bons 
para a cidade, o executivo tem volta-
do suas atenções para disposições 
acertadas, como a questão do Difal e 
o projeto SOS-DF que tem chamado 
muita atenção”, disse Jamal.

Já o 1º vice-presidente da Feco-
mércio-DF e presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista do DF, Edson 
de Castro, disse que a revitalização 
da W3 é uma pauta antiga e que fi-
nalmente os empresários estão sen-
do ouvidos. “A revitalização da W3 
vai valorizar todos aqueles prédios 
comerciais, além de acabar com a 
pirataria, uso de drogas e prostitui-
ção”, disse o presidente do Sindi-
varejista. “A questão da Zona Verde 
também já era para estar funcio-
nando há muito tempo, quase todas 
as capitais importantes do mundo 
contam com esse projeto. A situa-
ção atual é de perda de clientes por 
conta da falta de vagas na frente dos 
empreendimentos”, disse Edson.

Redução do ICMS, 
extinção do Difal, 

revitalização da 
W3 e criação da 

“Zona Verde”, são 
os pontos positivos 

destacados por 
empresários de 

vários setores 
econômicos do 
Distrito Federal

100 DIAS 
DE GOVERNO  
PARA O COMÉRCIO
Por Daniel Alcântara e José do Egito

comércio

Fotos: Cristiano Costa
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A Secretaria de Transporte e 
Mobilidade do DF publicou edital de 
chamamento, no dia 3 de maio, para 
requisitar projetos sobre a questão 
do estacionamento rotativo pago 
em locais públicos e áreas perten-
centes ao governo. A partir da data 
da publicação, os interessados terão 
90 dias para apresentarem as pro-
postas.  Daí em diante, será elabo-
rado um modelo para a parceria e, 
após aprovação deste, iniciados os 
procedimentos para formalização 
da Parceria Público-Privada (PPP). 
Segundo o governo, o projeto é uma 
das soluções encontradas para me-
lhorar a acessibilidade e desafogar o 
trânsito na área central do DF. Ainda 
não existe um número exato de va-
gas que serão contempladas, nem 
o valor, tampouco o horário máximo 
permitido que o carro fique no local. 
Entretanto, o presidente da Feco-
mércio-DF, Francisco Maia, destaca 
a necessidade de resolver proble-
mas em pontos emergenciais, como 
a W3 Sul e Norte, Setor Comercial 
Sul e Norte e o Setor das Farmácias.

REVITALIZAÇÃO DA W3
O GDF anunciou no dia 10 de 

abril, data que marcou os 100 dias 
de governo, a ordem de serviço que 
autoriza o início das obras de revi-
talização das entrequadras 511/512 
Sul, localizadas na avenida comercial 
mais antiga da cidade: a W3. O traba-
lho nas quadras será uma espécie de 
projeto piloto que será replicado em 
toda a Avenida W3 Sul.

O projeto inicial que gerou a 
iniciativa do executivo local foi ela-
borado pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), com apoio da Feco-
mércio-DF. Presidente da Federação 
do Comércio, Francisco Maia, desta 
que essa é uma ação essencial para 
a W3 uma das vias mais importantes 
da capital da República, além de ser 
uma demanda antiga do setor produ-
tivo da cidade. “É importante por ser 
uma localidade que abriga um nú-
mero elevado de comércios. Com um 
projeto desses podemos dar mais 
visibilidade e acessibilidade a quem 
trabalha ali, facilitando a abertura de 

novas lojas e geração de emprego e 
renda”, disse Francisco Maia. 

Já o presidente da CDL, José 
Carlos, destacou que a principal in-
tenção do projeto é fazer com que 
uma área tão importante volte a ter 
movimento. “A W3 está esquecida há 
um bom tempo e tem uma carência 
grande da atuação governamental”, 
disse. “Não temos calçadas, escoa-
mento de água, lixeiras, não temos 
segurança e iluminação”, completou.

As obras, que já começaram, vi-
sam a reorganização dos estaciona-
mentos das localidades, além de um 
plano de arborização e paisagismo, 
revitalização dos becos entre blocos 
e organização da infraestrutura sub-
terrânea. O foco inicial será nessas 
quadras, por elas terem uma maior 
concentração de lojas voltadas para 
o varejo. O trabalho nas quadras 
será uma espécie de projeto piloto 
que será replicado em toda a Aveni-
da W3 Sul.

O Governo do Distrito Federal 
(GDF) vai arcar com a melhoria dos 
espaços públicos. Em contrapartida, 
os lojistas vão reformar e padronizar 
as fachadas das lojas. O projeto de 
revitalização é uma parceria entre 
o Governo do Distrito Federal, a Fe-
deração do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Distrito Federal 
(Fecomércio) e a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL).

REDUÇÃO DO ICMS
O governador Ibaneis Rocha as-

sinou no dia 1º de abril, um decreto 
que autoriza o crédito de 3% na con-
ta corrente do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços, 
o chamado ICMS, para o comércio 
atacadista do DF. Isso significa uma 
redução na carga tributária do seg-
mento nas operações interestaduais 
destinadas a comercialização, pro-
dução ou industrialização. A medida 
tem o objetivo de criar uma política 
fiscal mais igualitária, ou seja, esta-
belece regras semelhantes ao be-
nefício já concedido pelo Governo de 
Goiás à empresas do mesmo porte 
em atividade naquele estado.
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Isso significa que com a assina-
tura, o governador Ibaneis equiparou 
o DF ao estado vizinho, evitando que 
empresas instaladas por aqui se 
transfiram para Goiás em busca de 
uma carga tributária menos onero-
sa. As regras propostas tornarão o 
mercado local mais atraente tam-
bém para novos investimentos, com 
possibilidades, inclusive, de incre-
mento da arrecadação de impostos 
do GDF e o aumento do emprego e 
da renda. “É um momento de ree-
quilíbrio. Equilibrar as contas nes-
sa região, trazer instrumentos de 
investimentos conjuntos vão ajudar 
não só o DF, como Goiás e Minas 
Gerais”, afirmou o governador. A ex-
pectativa do governo é que a médio e 
longo prazo a medida tenha impacto 
positivo na arrecadação.

O presidente do Sindicato do Co-
mércio Atacadista do Distrito Fede-
ral (Sindiatacadista-DF), Júlio César 
Itacaramby, ressalta que essa era 
uma demanda antiga do setor. “Mui-
tas empresas saíram de Brasília 
para Goiás em busca de uma carga 
tributária menor. A partir de agora 
temos condições de competir com o 
resto do país”, disse. Ainda segundo 
Itacaramby, atualmente, o governo 
arrecada R$ 120 milhões por mês 
em tributos só do setor atacadista, 
o que dá um valor de R$ 1,5 bilhão 
por ano de impostos para os cofres 
públicos. “Atendemos uma deman-
da para um público de três milhões. 
Com as novas regras, temos po-
tencial para atender 90 milhões de 
pessoas, pois o nosso setor possui 
diferentes segmentos. Hoje, temos 
segurança jurídica e quem mais 
ganha com isso é a própria cidade”, 
afirmou Júlio.

FIM DO DIFAL
No dia 30 de abril o governador, 

Ibaneis Rocha, atendeu uma deman-
da antiga dos empresários da cida-
de e sancionou a Lei que extingue o 
Diferencial de Alíquota (Difal). Com 
isso, o executivo local acabou com 
oneração dos empresários partici-
pantes do Simples Nacional do DF na 
hora de adquirir produtos a partir de 

uma compra interestadual. Antes da 
Lei, os empreendedores precisavam 
pagar 5% de adicional do ICMS na 
aquisição de mercadorias oriundas 
de outras unidades da federação ou 
de outros estados. A assinatura ocor-
reu na unidade do Sesc em Ceilândia.

Segundo o governador, essa tri-
butação era excessiva, o que acabou 
gerando desemprego e fechamentos 
de lojas na capital do País. “É um in-
vestimento nas micro, pequenas e 
médias empresas da cidade”, disse 
Ibaneis. “A Difal era um compromis-
so de campanha e fiz questão de as-
sinar aqui hoje. São ações como esta 
que vão voltar a empregar no DF”, 
explicou. “O Difal era apenas uma 
fórmula para quebrar o DF e trans-
formar a cidade em um mercado da 
ilegalidade, além de ser mais um 
mecanismo para empurrar o setor 
produtivo para as dificuldades”, con-
cluiu. O governador anunciou ainda 
que irá elaborar um programa de 
microcrédito para as empresas te-
rem condições de investir.

O secretário de fazenda, plane-
jamento, orçamento e gestão, André 
Clemente, concorda com Ibaneis e 
destacou que as empresas foram so-
brecarregadas pela carga tributária. 
“O decreto coloca o atacado e o va-
rejo em igualdade com empresas de 
outros estados”, informa. De acordo 
com André, com o fim do tributo, a 
ideia é promover a justiça fiscal e o 
desenvolvimento dos pequenos ne-
gócios do DF, com a consequente 
geração de emprego, renda e me-
lhoria de competitividade do micro e 
pequeno empreendedor local.

André Clemente diz que a co-
brança do Difal era contraditória ao 
propósito do Simples Nacional, que 
foi criado para estabelecer um regi-
me tributário diferenciado e favorável 
às micro e pequenas empresas, com 
o objetivo de fomentar o crescimento 
e a permanência desses empresários 
no mercado. “O projeto apresentado 
visa corrigir uma distorção na esfera 
distrital e que já foi solucionada em 
outros estados”, explicou. Já o secre-
tário de desenvolvimento econômico 
do DF, Ruy Coutinho, destacou a 
participação efetiva dos empresários 

Secretário de fazenda, 
planejamento, orçamento e gestão, 
André Clemente
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para a extinção da Difal. O secretário 
também disse que a iniciativa irá be-
neficiar as 63 mil empresas inscritas 
no Simples em todo o DF.

A proposta de redução de carga 
tributária é uma antiga reivindica-
ção da Federação do Comércio do 
DF. Com o pleito e colaboração do 
setor produtivo no debate e discus-
são destas reduções tributárias. De 
acordo com o 2º vice-presidente 
da Fecomércio-DF e presidente do 
Sindicato dos Supermercados do 
Distrito Federal (Sindsuper), Antonio 
Tadeu Peron, a iniciativa promove a 
melhoria do ambiente de negócios 
na capital.  “Segundo ele, ainda é 
cedo para fazer uma avaliação do 
GDF, mas destaca que o segmen-
to está sendo consultado. “Temos 
percebido intenções positivas de um 
governo disposto a escutar a popula-
ção. A redução do ICMS e a extinção 
da Difal são reivindicações do setor 
produtivo, que fomenta o desenvol-
vimento dos pequenos negócios, de 
forma a contribuir para a estabiliza-
ção e aquecimento da economia do 
DF”, relata Peron.

O presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista (Sindivarejista-DF), 
Edson de Castro, diz que a economia 
de 5% para os empresários é muito 
significativa. “O lojista poderá vender 
mais barato, ser competitivo e poder 
atender melhor o seu cliente”, disse. 
Ele também explicou que a assina-
tura que acaba com o imposto era 
uma demanda antiga do setor pro-
dutivo e do Sindivarejista. “Fizemos 
várias reuniões, entramos na justiça 
e o atual governador teve muita sen-
sibilidade em nos atender”, concluiu.

O presidente do Sindicato do 
Comércio Atacadista (Sindiatacadis-
ta-DF), Júlio Itacaramby, também 
destaca as grandes vantagens da 
extinção da Difal no DF, e da grande 
vontade em ajudar os empresários. 
Entretanto, Júlio explica que ainda 
existe um problema: o Estado de 
Goiás mantém a Difal de 5%, quan-
do as vendas são interestaduais. Ou 
seja, a empresa do DF que quiser 
vender para o Goiás, terá que pagar 
essa taxa, o que não acontece quan-

do a venda é feita entre as empresas 
goianas, do mesmo estado.

“Isso acaba atrapalhando as 
vendas do DF para o estado de Goi-
ás, como acontece em cidades vizi-
nhas: Valparaíso e Águas Lindas, por 
exemplo. Em resumo, as empresas 
de Goiás não vão querer comprar do 
DF quando elas podem comprar do 
mesmo estado, sem a taxa”, ressalta 
Júlio. O presidente do Sindiatacadis-
ta também explica que é necessá-
rio voltar o recurso extraordinário 
970821 para a pauta do Supremo Tri-
bunal Federal, que trata da incons-
titucionalidade do Difal em todos os 
estados do País.

ENCONTRO COM SETOR 
PRODUTIVO

Com objetivo de fazer um balanço 
de sua gestão, o governador do DF, 
Ibaneis Rocha se reuniu com empre-
sários do comércio, da indústria e de 
vários segmentos produtivos da capi-
tal Federal, no dia 10 de abril. O evento 
foi organizado pelo grupo Empresá-
rios em Ação, com apoio da Fecomér-
cio-DF, de sindicatos e de entidades 
do setor. Na ocasião, o chefe do exe-
cutivo local falou que está trabalhando 
para não atrapalhar o setor produtivo, 
além de buscar oferecer um ambien-
te melhor para o desenvolvimento das 
atividades comerciais e industriais. 

Outra ação anunciada pelo gover-
nador, durante o período dos 100 dias 
de gestão, foi a desburocratização no 

Distrito Federal. Ibaneis destacou o 
trabalho da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano e Habitação do DF 
(Seduh), que registrou uma aprova-
ção de 138 projetos nos dois primei-
ros meses deste ano, um recorde em 
comparação com gestões anteriores. 
A agilidade na liberação de alvarás de 
construção e de licenças de funciona-
mento, também foi outro ponto lem-
brado pelo governador.

As ações do sistema S em prol da 
cultura, profissionalização e saúde 
também foram citadas pelo gover-
nador durante o encontro. Segundo 
Ibaneis, as instituições que compõe o 
sistema são uma grande ferramenta 
de auxílio do Estado. De acordo com 
o diretor regional do Sesc-DF, Marco 
Tulio Chaparro, não se via uma in-
tegração da parte do executivo local 
com o setor produtivo há anos. No 
final de fevereiro, o Sesc e o Senac 
do DF assinaram um protocolo de 
intenções com o GDF para oferecer 
serviços à população, por meio de 
programas de gratuidade. Foi um 
passo muito importante para a ge-
ração de renda e emprego na cidade 
e para o Sistema S como um todo. 
Marco Tulio ressaltou que o empre-
sário entende a dificuldade de girar a 
máquina pública após um período de 
recessão política e econômica. “Bra-
sília não é só a capital do Brasil, mas 
sim da América Latina e tem que 
exercer essa vocação. Acredito que 
temos tudo para evoluir e ser uma 
capital moderna”, enfatizou.
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doses econômicas Parceria:

O Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores Civis (RPPS) e a Pre-
vidência dos Militares

Dos anos 90 para cá uma suces-
são de ajustes e reformas revitali-
zaram o sistema previdenciário. O 
quadro atual é distante da arquite-
tura original da Constituição de 88. 
A previdência dos servidores civis é 
hoje um regime atuarial. O sistema 
administrativo onde aposentadorias 
e pensões eram tratadas como des-
pesa corrente ficou no passado.

A previdência dos servidores pú-
blicos federais ingressados a partir 
de 2013 é idêntica à dos assalariados 
do INSS. Para os admitidos entre 
2004 e 2012 já é praticamente igual. 
Não têm mais, nem a integralidade 
(aposentadoria pelo último salário da 
ativa), nem a paridade (as aposenta-
dorias acompanham os salários cor-
respondentes da ativa), embora suas 
aposentadorias ainda não se subme-
tam ao teto do INSS. A integralidade 
e a paridade já morreram: só valem 
para os admitidos até 31/12/2003. 
Acabou-se o privilégio das taxas de 
reposição (razão entre o salário de 
inatividade e o da ativa).

 A desigualdade entre as apo-
sentadorias do INSS e do RPPS que 
sempre se deveu basicamente aos 
diferenciais de salários, se explicará 
doravante exclusivamente por esse 
diferencial. A desigualdade é devida 
aos salários, não à Previdência. 

Os militares constitucionalmente 
continuam tendo as reformas (apo-
sentadorias) como despesa corren-
te, sem contrapartida de contribui-
ções. Contribuem para as pensões 
por morte. 

César Bergo
Economista, Presidente do Corecon-DF

Dito isto, à luz dos dados disponí-
veis, a situação previdenciária da for-
ça de trabalho da União (civis e mili-
tares) se apresenta sob controle. Os 
déficits, tanto nas séries históricas, 
como os valores projetados apre-
sentam-se em níveis suportáveis e 
com tendência de queda. Nos últi-
mos 15 anos, o déficit previdenciário 
da União com seus servidores civis e 
também os militares revela compor-
tamento estável. Sai de 1,64% do PIB 
em 2004 e cai para 1,32% em 2018.

As projeções do déficit previden-
ciário do RPPS (somente civis) mos-
tram comportamento ascendente 
até 2024/25 quando o déficit alcan-
çaria 0,94% do PIB e queda daí em 
diante. Os déficits das pensões dos 
militares indicam trajetória de queda 
para todas as Forças até 2034.

Finalmente, cabe considerar que 
os déficits previdenciários próprios 
da União têm caráter contábil eis 
que as contribuições patronais (do 
Tesouro Nacional) são gráficas. O 
governo cobre os déficits e implicita-
mente paga a sua contribuição patro-
nal. Portanto, a variável importante a 
acompanhar seria a despesa de pes-
soal e encargos do governo federal, 
bruta e líquida de CPSS (Contribuição 
para o Plano de Seguridade Social do 
Servidor). Nos últimos 22 anos esse 
gasto teve comportamento estável, 
oscilando em torno de 4% do PIB, in-
dicação adicional de que não há ten-
dência explosiva do gasto de pessoal 
do governo federal.

Mas, o governo não explicitou 
o seu objetivo para a evolução da 
despesa de pessoal. Seria manter 
o padrão histórico de 4% do PIB.  

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA (I)

Reduzi-lo? Ou o quê, afinal?
Conclusões: diante das séries 

históricas e das projeções dos dé-
ficits atuariais que sugerem quadro 
benigno no que concerne ao RPPS e 
aos Militares, a proposta do governo 
parece um tanto desproporcional. 

As alíquotas efetivas das contri-
buições dos servidores da ativa subi-
riam de maneira agressiva. A pensão 
por morte é fortemente penalizada.

Resumindo, é urgente a explici-
tação quantitativa, para amplo co-
nhecimento dos representantes do 
povo, de quais objetivos fiscais pre-
tende exatamente o governo alcan-
çar com medidas tão drásticas. 

¹Custo de oportunidade: qual-
quer coisa de que se tenha de abrir 
mão para obter algum produto ou 
serviço. Muitas vezes os tomadores 
de decisão verificam que o benefí-
cio obtido não compensa o custo e o  
negócio não é efetivado.
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comércio subterrâneo

METRÔ ABRE ESPAÇO PARA  
O COMÉRCIO NO DF
Os interessados precisam solicitar o credenciamento pelo site do 
órgão. O aluguel dos quiosques pode variar de R$ 2 mil a 5 mil 
Por Fabiola Souza

Desde de julho de 2017, foi 
autorizada pela Diretoria Co-
legiada do Metrô DF, a co-

mercialização dos espaços físicos 
nas estações para instalação de 
quiosques e balcões promocionais 
móveis. Mas foi no ano passado, que 
os empresários brasilienses come-
çaram a ofertar produtos no metrô, 
que atende 160 mil usuários por dia.

Segundo o chefe do departa-
mento comercial do Metrô, Marcos 
Alberto do Valle, existem 27 esta-
ções do metrô pelo Distrito Fede-
ral, sendo que três estão em obras, 
mas apenas seis estações têm ins-
talações de quiosques. “Ofertamos 
espaços que variam de quatro a 

dez metros quadrados e aceitamos 
todos os tipos de produtos e servi-
ços, menos, os que contém produto 
inflamável ou comercialize bebidas 
alcoólicas. Essa medida faz parte 
da composição de receita extra ta-
rifaria”, comentou Valle. 

Segundo pesquisa realizada 
pela empresa Polo Pesquisas, so-
bre o perfil dos passageiros do 
metrô do DF, 55% são do sexo fe-
minino. A faixa etária é constituí-
da majoritariamente pelo público 
jovem, economicamente ativo e 
receptivo a novas tendências. São 
mais de 56% dos passageiros com 
idade entre 21 e 40 anos. Quase 
45% tem renda familiar superior a 

R$ 1.909 e inferior a R$ 4.720. Mais 
de 46% tem o ensino médio com-
pleto e quase 20% nível superior 
completo. “Estamos recebendo fe-
edback positivo por parte dos usu-
ários, a maioria das empresas que 
nos solicitaram credenciamento é 
do segmento de alimentação, mas 
vemos a necessidade do usuário, 
pois também recebemos propos-
tas de quiosques para concerto de 
celular, venda de chips, concerto 
de óculos, enfim, serviços rápidos”, 
disse o chefe do departamento co-
mercial. Hoje, 65,65% dos usuários 
do Metrô-DF utilizam o sistema dia-
riamente, sendo que mais de 72% o 
usam para ir ao trabalho. 
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Na estação Galeria, localizada no 
Setor Comercial Sul, tem três quios-
ques. Os vendedores Joílson Carlos 
de Lima e a Thais Albuquerque tra-
balham no quiosque Mr. Brownie, 
que funciona no local desde dezem-
bro. Segundo a Thais, o quiosque 
funciona de 9h às 20h, de segunda-
-feira a sábado. “Acho que valoriza 
bastante o metrô, pois as vezes as 
pessoas precisam comer alguma 
coisa, mas não tem nada por perto. 
Também temos feiras e exposições 
aqui e às pessoas gostam bastante”, 
disse. Joílson diz que as vendas são 
boas e que é lucrativo comercializar 
no local.

Já, Samuel Araújo trabalha no 
Mr. Ribs, que vende sanduiches ar-
tesanais de costela suína, diz que 
a recepção dos usuários foi muito 
positiva. “Nós vendemos 30 sandu-
íches por dia, além de bebidas como 
refrigerante, água e suco. Acho que 
estava faltando um espaço como 
esse nas estações do metrô mes-
mo, pois é interessante para a po-
pulação”, ressaltou Samuel.

COMO CREDENCIAR
Marcos Alberto do Valle expli-

ca que para se tornar um parceiro 
comercial do Metrô-DF, o primeiro 
passo é credenciar a empresa no 
site do órgão (www.metro.df.gov.br). 
Depois o metrô irá realizar uma aná-
lise para ver a possibilidade da par-
ceria. As empresas credenciadas e 
interessadas deverão encaminhar a 
Carta de Solicitação de Espaço, con-
tendo os projetos das instalações e o 
tipo da atividade comercial a ser de-
sempenhada no local para a Divisão 
de Captação e Desenvolvimento de 
Produtos – FCDP. 

Segundo ele, os valores podem 
variar de acordo com a metragem, 
sendo que cada metro quadrado cus-
ta R$ 500 e se o empresário quiser 
usar energia elétrica paga mais R$ 
500. Como o espaço mínimo utilizado 
é de 4m² e o máximo de 10m² o valor 
pode variar de R$ 2 mil a R$ 5 mil. 
“Toda a documentação passará por 
análise e possível aprovação pelo Me-
trô-DF. O prazo máximo de vigência 

da Permissão onerosa é de 180 dias, 
podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo conforme interesse da adminis-
tração”, informou Valle. 

Segundo ele, o prazo máximo de 
um ano para cada estabelecimento fi-
car no local é com o intuito de ter um 
rodízio de serviços ofertados, além 
disso, por um período maior que esse 
seria necessário abrir um processo 
licitatório. Atualmente as estações 
que possuem quiosques são: Central, 
Galeria, Arniqueiras, Guará, Águas 
Claras e Ceilândia. “Para estas esta-
ções não existe mais espaço disponí-
vel, mas têm nas outras 18 espalha-
das pelo Distrito Federal”, explicou o 
chefe do departamento comercial.

O Metrô-DF também disponibiliza 
espaços em três estações para a re-

alização de feiras: Central, Shopping 
e Relógio. As feiras têm duração de 
três ou quatro dias e tem valores dife-
rentes por estações: Estação Central 
(R$ 5 mil por dia de feira); Estação 
Shopping (R$ 2,5 mil por dia de feira); 
Estação Relógio (R$ 2,5 mil por dia de 
feira). Para solicitar espaço nas esta-
ções para realização de feira a em-
presa precisa ser credenciada, pro-
tocolar na sede do Metrô-DF carta de 
solicitação do espaço e acompanhar o 
calendário de solicitação de feira. 

Mais informações por tele-
fone: (61) 3353-7064 ou e-mail:  
comercial@metro.df.gov.br.

 Thais Albuquerque e Joílson Carlos de Lima, funcionários do quiosque Mr. Brownie
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treinamento

SENAC REALIZA TREINAMENTO  
COM INSTRUTORES DE NOVE ESTADOS  
EM BRASÍLIA

A unidade de gastronomia do Senac, localizada no Setor Comercial Sul, 
foi o ponto de encontro dos instrutores para capacitação em produção 
de sobremesas 
Por Luciana Corrêa

O Senac no Distrito Federal ofe-
receu um treinamento de gas-
tronomia para instrutores das 

regiões Norte e Centro-Oeste da ins-
tituição, sobre Técnicas de Produção 
de Entremet (sobremesas francesas). 
O encontro aconteceu entre os dias 3 
e 5 de abril, na unidade de gastrono-
mia, no Setor Comercial Sul. Partici-
param um representante de cada es-
tado, além de dois do Distrito Federal. 
Foram eles: Acre (AC), Amapá (AP), 
Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato 
Grosso do Sul (MS), Pará (PA), Ron-
dônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins 
(TO). O encontro foi uma ação do Pla-
no Diretor de Gastronomia do Senac.

Após participar da copa do mundo 
da confeitaria, a competição interna-
cional Bocuse d’Or, sob patrocínio do 
Senac-DF, a instrutora de confeitaria 
Sônia Takata conduziu o treinamen-
to dos 11 participantes. “Mostrei as 
técnicas que utilizei para participar 
da competição. Foram dias intensos 
e de convivência muito positiva, e até 
concordamos que podemos fazer 
isso mais vezes. Foi uma troca de 
conhecimentos incrível, um trabalho 
em equipe, onde todos construíram 
esse trabalho. Agradeço a presença 
de todos” finalizou. 

Para entrar em competições de 
confeitaria como essa, Sônia revela 
que foi preciso saber técnicas sobre 
caramelo, chocolate, esculturas com 
açúcar, entre outras. A instrutora 
explicou, ainda, que entremet são 
sobremesas francesas feitas entre 
camadas, que em sua complexidade 
envolvem várias técnicas em um só 

preparo. “Requer um conhecimento 
muito grande de confeitaria para um 
só prato. Dentro delas, temos três 
classificações: entremet com sabor 
predominante de frutas ou de choco-
late ou a entremet glacê, que inclui 
vários sorvetes” complementa.

Sônia destacou que, para ela, não 
tem melhor instituição que possa es-
timular a representatividade da gas-
tronomia do Brasil do que o Senac. 
“Como são técnicas muito complexas, 
também pela necessidade de equi-
pamentos específicos, o Senac-DF 
adquiriu o equipamento, uma lâm-
pada especial para aquecimento de 
massas de açúcar. Investiu para que 
possamos trabalhar melhor”, finaliza.

ENCERRAMENTO
O presidente da Fecomécio-DF, 

Francisco Maia, compareceu ao en-
cerramento do treinamento e desta-

cou a importância desses encontros 
para o Senac e para a formação dos 
alunos. “Estou orgulhoso e emocio-
nado de ver o trabalho de vocês. Isso 
precisa ser mostrado para o Brasil 
inteiro. O Senac é uma escola de for-
mação de alta qualidade e que entre-
ga profissionais competentes para o 
mercado. Vejo aqui que vocês estão 
dedicados a isso. Esse mercado de 
gastronomia é muito grande e neces-
sita de profissionais para esse setor e 
os profissionais são disputados pelos 
restaurantes”, elogiou Maia. Também 
estiveram presentes o assessor exe-
cutivo da Direção Regional do Sena-
c-DF, Luiz Carlos Pires, o gerente da 
unidade de gastronomia, Sydney Fon-
seca, e a coordenadora dos segmen-
tos de Moda e Beleza do Senac-DF, 
Verônica Goulart, e o diretor regonal 
do Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro.
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vestibular

VESTIBULAR SOLIDÁRIO
Por Luciana Corrêa

A Faculdade de Tecnologia Se-
nac-DF está com as inscri-
ções abertas para o segundo 

vestibular de 2019. A novidade para 
o segundo semestre de 2019 é que o 
vestibular será solidário. O valor da 
inscrição será um quilo de alimen-
to não perecível para ser doado a 
instituição de caridade, Creche Re-
nascer, localizada no Setor Leste. 
Os candidatos deverão entregar o 
alimento no dia da prova, que será 
realizada no dia 18 de maio, às 14h, 
na unidade da 903 Sul. A avaliação 
dos candidatos abrangerá os conhe-
cimentos comuns ao ensino médio 
e será constituída por uma prova de 
redação, com dois temas. 

A inscrição pode ser feita presen-
cialmente na Central de Relaciona-
mento com o Aluno, na unidade da 
Faculdade Senac, localizada na 903 
Sul, até dia 15 de maio, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 20h30, ou 
também pelo site. São oferecidas 325 
vagas por meio do edital, publicado 
no site da instituição (www.df.senac.
br/faculdade), nos cursos de tecno-
logia em Gestão Comercial – nota 4 
no MEC (45, noturno), Gestão da Tec-
nologia da Informação (45, noturno), 
Marketing (40, noturno), Gestão de 
Recursos Humanos (45, noturno), 
Análise e Desenvolvimento de Siste-
mas (100, sendo 50 matutino e 50 no-
turno) e Gestão Pública (50, noturno). 

A Faculdade reservará 10 (dez) 
vagas de cada curso, em cada turno, 
para os alunos aprovados no ENEM 
com a seguinte pontuação mínima: 
450 pontos em cada uma das áreas 
de conhecimento e 500 pontos na 
redação, serão recebidas as solicita-
ções enquanto houverem vagas dis-
poníveis. As vagas não preenchidas 
por candidatos aprovados no ENEM 
serão utilizadas para ingresso pelo 
Processo Seletivo. Os cursos serão 
ministrados na 903 Sul.
Saiba mais sobre cada curso da Fa-
culdade Senac-DF: 

GESTÃO COMERCIAL 
Duração: 2 anos
Objetivo Geral: Capacitar os pro-
fissionais para atuarem na área de 
comércio varejista, atendendo às 
necessidades dos clientes, consu-
midores, fornecedores, parceiros 
logísticos e organizações gover-
namentais e não governamentais 
do varejo com as mais variadas 
técnicas de gestão em serviços e 
atendimento.

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Duração: 2 anos e meio
Objetivo Geral: Formar profissio-
nais com habilidades gerenciais no 
setor da Tecnologia da Informação 
de uma organização, capaz de to-
mar decisões e agir com eficiência 
e eficácia em se tratando dos sis-
temas de informação.

MARKETING

Duração: 2 anos
Objetivo Geral: Formar profissio-
nais com sólidas competências e 
habilidades em Marketing capazes 
de realizar pesquisas e análises de 
mercado, gerenciar e planejar as 
atividades de compra, armazena-
gem e distribuição de mercadorias, 
bem como identificar novas opor-
tunidades no varejo e implementar 
programas destinados à criação e 
monitoramento de novos produtos; 
entre outras competências direta-
mente ligadas à profissão. 

GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS
Duração: 2 anos
Objetivo Geral: Formar profissio-
nais Tecnólogos em Gestão de 
Recursos Humanos com visão es-
tratégica, criativos e reflexivos ca-
pazes de gerir, planejar, organizar, 
implementar e executar políticas 
e programas no campo da gestão 
das pessoas em organizações pú-
blicas e privadas.

ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 
Duração: 2 anos e meio
Objetivo Geral: Formar profissio-
nais para atuarem em planejamen-
tos e execução de projetos, análise 
de processos para concepção e de-
senvolvimento de sistemas infor-
matizados na área de Tecnologia 
da Informação para empresas de 
pequena, médio e grande porte.

GESTÃO PÚBLICA
Duração: 2 anos
Objetivo Geral: Formar profissio-
nais com capacidade técnica para 
atuar em instituições públicas, nas 
esferas federal, estadual ou muni-
cipal no planejamento, implantação 
e gerenciamento de programas e 
projetos de políticas públicas e que 
tenham capacidade para lidar com 
pessoas, com uma visão ampla e 
sistêmica da gestão pública.

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade
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Por Sílvia Melo

caso de sucesso

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br

GELATERIA BRASILIENSE

Engenheiro elétrico com especialização 
em Telecomunicações, Edneu Mário Bizarri, 
49 anos, trabalhou por mais de 20 anos na 
iniciativa privada até que resolveu largar o 
emprego para empreender. “Com o advento 
da crise achei que a economia criativa seria 
um bom setor para se investir. Já gostava da 
cozinha de casa e quis me testar também em 
uma cozinha profissional”, afirma o paulista 
que inaugurou, no final de janeiro, uma gela-
teria na Asa Norte. O empreendimento fabrica 
e distribui picolés para lanchonetes, padarias, 
restaurantes, farmácias e escolas. “Por ser 
um produto natural, é bem aceito nas esco-
las. Esse foi o diferencial pensando, fazer algo 
100% natural, saboroso e por consequência 
saudável”, explica.

Para abrir seu empreendimento, Edneu 
contou com o Senac, onde fez os cursos de 
Cozinheiro e Confeiteiro, em 2017. “Eu já ti-
nha boas referências da instituição em con-
versas com os amigos e acabei analisando 
outras questões, porque eu queria a vivência 
prática. O conteúdo do Senac é um percentual 
muito grande, é dado de fato à prática, de ir na 

cozinha e não de assistir os outros fazendo. A 
gente coloca a mão na massa mesmo”, destaca, 
lembrando que esse foi fator primordial. “De-
pois, lá dentro você acaba conhecendo outros 
benefícios. O curso é mais compacto, de 500 
horas, onde você faz uma varredura muito bem 
feita da gastronomia internacional. Na parte 
de confeitaria igualmente”, afirma. 

SOBRE OS CURSOS
Os cursos feitos por Edneu são ofertados 

na unidade Gastronomia do Senac, localizada 
na quadra 5 do Setor Comercial Sul. A próxima 
turma do curso de Cozinheiro, que tem carga 
horária de 500 horas, iniciará em 22 de julho. 
Para o curso de Confeiteiro, com carga horária 
de 300 horas, serão ofertadas duas turmas que 
iniciarão dia 26 de agosto. Mais informações: 
3313-8877.

Para empreender, 
Edneu buscou no 
Senac prática e 
conhecimento na área 
de gastronomia
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jisesc

JOVENS ATLETAS
Jogos de Integração, Crianças e Adolescentes do Sesc-DF reúne 
atletas de 15 modalidades de maio até julho
Por Sacha Bourdette

Nas águas, nas quadras e nos 
tatames. São esses os cená-
rios que os atletas da 41ª edi-

ção dos Jogos de Integração, Crian-
ças e Adolescentes, o JISESC, vão 
encarar. Realizada pelo Sesc-DF, a 
competição vai ocorrer de 19 de maio 
a 7 de julho, nas unidades de Tagua-
tinga Norte, Ceilândia e Taguatinga 
Sul. A abertura oficial está marcada 
para o dia 18 de maio, às 10h, no gi-
násio do Sesc Taguatinga Norte. 

Em sua 41ª edição, a competi-
ção já faz parte do calendário es-
portivo do Distrito Federal. Podem 
participar atletas na faixa etária de 
10 a 15 anos, em 15 modalidades: 
basquetebol, natação, futsal, han-
debol, voleibol, queimada, futebol 
society, judô, xadrez, jiu-jitsu, tênis 
de mesa, caratê, tênis de campo e 
taekwondo. As equipes vencedoras 
em primeiro, segundo e terceiro lu-
gar serão premiadas com troféus e 
os atletas receberão medalhas.

Segundo o coordenador de Es-
porte e Lazer do Sesc-DF, Élisson 
Fabrício de Oliveira, a instituição se 
preocupa constantemente em in-
centivar a prática esportiva. “Espe-
ramos receber mais de 5 mil jovens 
nas quadras, nos tatames e nas 
piscinas das unidades. Por meio 
da competição, o Sesc estimula o 
esporte desde a infância e mostra 
a importância da prática. Contamos 
com uma excelente infraestrutura, 
são quadras, campos, piscinas e 
ginásios equipados e preparados 
para receber os competidores. Em 
41 edições, o JISESC já revelou di-
versos talentos. Não medimos es-
forços para fomentar o esporte a 
cada ano”, garante. 

As competições são organiza-
das por categoria, conforme a faixa 
etária. Nascidos entre 2004 e 2005 
se enquadram na categoria infantil 
e os de 2006 e 2007 na mirim. Par-
ticipam dos Jogos de Integração 
Crianças e Adolescentes do Sesc-DF 
atletas de instituições de ensino e 
promotoras de atividades esportivas 
(associações comunitárias, esporti-
vas, clubes e escolinhas), desde que 
obedeçam as categorias e as faixas 
etárias que constam no regulamento 
disponível no site: www.sescdf.com.
br. Cada instituição participa com o 
número máximo de duas equipes 
por modalidade, categoria e sexo.

41ª edição do JISESC
Abertura: 18/5, às 10h – Sesc 
Taguatinga Norte
Período de competição: de 19/5 a 7/7
Locais: Sesc Taguatinga Norte, 
Ceilândia e Taguatinga Sul

Informações: 0800 617 617 
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www.sescdf.com.br
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por dentro do sistema - senac

SENAC REALIZA 
ATENDIMENTOS GRATUITOS 
NA ÁREA DE SAÚDE
Por Sílvia Melo 

O Senac disponibiliza ao pú-
blico, na unidade da 903 Sul, 
atendimentos gratuitos na área 
de Saúde relacionados aos cur-
sos que oferece, como os técni-
cos em Massoterapia, Podologia, 
Estética e Análises Clínicas. Os 
procedimentos são realizados 
durante todo o ano, de acordo 
com o conteúdo visto em sala de 
aula. Em maio, o público terá à 
disposição atendimentos de Po-
dologia, Massoterapia, Estética 
e Análises Clínicas nos períodos 
matutino e vespertino. 

Os atendimentos são feitos 
por alunos, supervisionados pe-
los docentes, com o objetivo de 
colocar em prática o aprendiza-
do, vivenciando situações reais 
da profissão escolhida, ao mes-
mo tempo em que mantêm con-
tato com o público. Somente no 
mês de fevereiro, os alunos dos 
cursos de Podologia, Massotera-
pia e Análises Clínicas realizaram 
no total 905 atendimentos como 
tipagem sanguínea, hemograma, 
Beta HCG, chagas, podoprofila-
xia, onicocriptose, tratamento a 
laser, pé diabético, pés geriátri-
cos, hiperqueratose, podoprofila-
xia com tratamento a laser, além 
de massagens Miofascial, Ayrve-
dca e Shantala. 

Para saber sobre os pro-
cedimentos de seu interesse e 
horários, é necessário ligar no 
3217-8833 ou acompanhar as di-
vulgações realizadas no site do 
Senac-DF (www.df.senac.br) ou 
nas redes sociais da instituição.

Saiba mais sobre os cursos 
técnicos com inscrições abertas:

TÉCNICO EM MASSOTERAPIA 
1.200H 
Início: 10 de junho

O Técnico em Massoterapia re-
aliza práticas massoterapêuticas 
baseadas em técnicas ocidentais 
e orientais, visando a promoção e 
manutenção da saúde, com foco no 
equilíbrio físico, emocional e energé-
tico do ser humano. Avalia clientes 
a partir da análise de aspectos ana-
tômicos, fisiológicos, biomecânicos, 
fisiopatológicos e energéticos. Ela-
bora e executa planos de trabalho 
sob uma perspectiva integral e com 
base na utilização de técnicas ma-
nuais, observando as indicações e 
contraindicações específicas para o 
atendimento, bem como as normas 
de biossegurança e ergonomia.

Requisitos: Ter no mínimo 16 
anos, Ensino Médio completo ou estar 
cursando o 2º ano do Ensino Médio. 

TÉCNICO EM PODOLOGIA 
1.200H 
Início: 2 de agosto

O Técnico em Podologia é o 
profissional que realiza ações de 
promoção da saúde e prevenção 
das podopatias. Identifica lesões 
elementares externas dos pés e 
realiza procedimentos podológicos 
em diferentes tipos de afecções, 
utilizando técnicas como lixamen-
to, correção das unhas e reflexo-
logia podal, em conformidade com 
as normas e legislações vigentes.
Trabalha em estabelecimentos de 
assistência à saúde, clínicas médi-
cas, clubes desportivos ou sociais, 
SPAS, institutos de beleza, acade-
mias esportivas e asilos e, ainda, 
realiza o atendimento domiciliar.

Requisitos: ter no mínimo 18 
anos, Ensino Médio completo ou estar 
cursando o 2º ano do Ensino Médio.
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TÉCNICO EM ESTÉTICA 1.200H 
Início: 16 de setembro

O profissional Técnico em Esté-
tica desenvolve métodos e proce-
dimentos, destinados à promoção, 
manutenção e recuperação da 
saúde da pele e do couro cabelu-
do, com vistas à valorização da au-
toimagem, da qualidade de vida e 
da saúde integral do cliente. Pode 
atuar em equipe multiprofissional, 
clinicas de estética e clínicas mé-
dicas, em atendimento domiciliar, 
SPA, centros de beleza, academias, 
hotéis e demais serviços de saúde, 
incluindo os que integram ações 
coletivas e sociais.

Requisitos: Ter no mínimo 18 
anos, Ensino Médio completo ou estar 
cursando o 2º ano do Ensino Médio.

OFICINAS DE 
GASTRONOMIA
Por Luciana Corrêa

A unidade de gastronomia do Senac oferece oficinas rápidas, com carga 
horária de quatro horas, que servem como amostra de conteúdo do curso 
correspondente ao tema. A unidade está localizada na quadra 5 do Setor 
Comercial Sul, com matrículas abertas para as oficinas de maio e junho. 
Todas acontecerão no turno vespertino, das 14h às 17h35. O investimento 
está entre R$ 30 e R$ 42. Os próximos temas são:

OFICINAS PERÍODO TURNO INVESTIMENTO

Brownies 22/05 Vespertino Parcela Única 
De R$ 36

Lanches Fit 29/05 Vespertino Parcela Única 
De R$ 37

Bolos De Festa Junina 05/06 Vespertino Parcela Única 
De R$ 30

Menu Para Dia Dos 
Namorados 12/06 Vespertino Parcela Única 

De R$ 42

Doces De Festa Junina 19/06 Vespertino Parcela Única 
De R$ 34

Caldos E Sopas 26/06 Vespertino Parcela Única 
De R$ 30

Mais informações pelos telefones: (61) 3224-5210 / 3347-6684.

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br
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 direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

O NOVO MODELO DE  
FINANCIAMENTO DAS STARTUPS

No ano de 2016, foi publicada a 
Instrução CVM nº 578, regulamen-
tando a possibilidade dos Fundos de 
Investimento em Participação (FIP) 
aplicarem diretamente em startups. 
Mas estes fundos estão ainda “en-
gatinhando” e possuem capital mui-
to pequeno. Em geral, o investidor 
brasileiro possui perfil conservador 
e não está familiarizado com a ideia 
de aplicar suas economias em em-
presas nascentes e desconhecidas.  

Tentando alterar este quadro, 
o Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, em 13 de novembro de 2018, 
publicou a Portaria nº 5.894, re-
gulamentando o investimento do 
FIP em startups que operam no 
segmento de tecnologia. Segundo 
as novas regras, empresas bene-
ficiadas pela Lei nº 8.248/1991 (Lei 
de Informática) podem aplicar par-
te de seu faturamento em Fundos 
de Investimento em Participação 
(FIP) destinados especificamente à 
capitalização de startups de base 
tecnológica. Consequentemente, 
podem receber  recursos destes 
fundos, startups que atuam, por 
exemplo, no e-commerce, na área 
de serviços pela internet, no desen-
volvimento de aplicativos ou de pro-
gramas de softwares.  

O novo modelo mostra-se efi-
ciente. Primeiro, porque sempre está 
ocorrendo investimento sem que 
haja qualquer caráter de emprésti-
mo. Trata-se de grande vantagem, 

pois a startup não estará se endivi-
dando, não terá que pagar os juros 
elevados cobrados em financiamen-
tos bancários e não estará sujeita à 
falência por não ressarcir o FIP. 

Segundo, porque a Portaria nº 
5.894 fixa que o fundo adquirirá 
sempre participação minoritária na 
startup, ou seja, o FIP não terá poder 
decisório dentro da empresa. Evita-
-se, assim, que haja interferência na 
estratégia de negócios, na gestão e 
nas ideias dos empreendedores.    

Terceiro, porque os requisitos 
para o recebimento dos recursos do 
FIP podem ser atendidos facilmente 
pelas startups. Exige-se apenas que 
a empresa atue no segmento tecno-
lógico, possua receita bruta anual de 
até R$ 16.000.000,00 (dezesseis mi-
lhões de reais) apurado no exercício 
social encerrado no ano anterior ao 
primeiro aporte do fundo, e que, na 
época do investimento, no mínimo 
90% dos ativos da empresa, cons-
tantes de sua demonstração contá-
bil, estejam localizados no Brasil. 

Certamente ainda estamos 
muito longe de termos um siste-
ma eficiente de financiamento às 
startups. Mas o novo modelo intro-
duzido pela Portaria MCT nº 5.894 
representa significativo avanço em 
termos de aumento dos recursos 
disponíveis para o desenvolvimento 
de projetos inovadores.

As startups são empresas nas-
centes que desenvolvem ideias origi-
nais e inovadoras no mercado. Elas 
desempenham papel fundamental 
para o nosso desenvolvimento eco-
nômico, primeiro, pelo seu elevado 
potencial de crescimento e de gera-
ção de novos empregos. Segundo, 
pela capacidade de impulsionarem 
outros setores da economia. Ter-
ceiro, por promoverem o progresso 
tecnológico nacional.  

Como as startups são empresas 
nascentes torna-se fundamental a 
implantação de medidas que facili-
tem o acesso ao capital necessário 
para o desenvolvimento de seus pro-
jetos. Com este objetivo, em 2016, a 
Lei Complementar nº 155 regula-
mentou a possibilidade do aporte de 
recursos por meio do investidor anjo. 
Em 2017, a Comissão de Valores Mo-
biliários regulamentou, por meio da 
Instrução CVM nº 588, a possibilida-
de de captação de capital por meio de 
crowdfundig de investimento. 
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BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de março/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

“A cidade de Águas Claras se mantém com índices bons de rentabilidade 
por ser nova, com aspectos arquitetônicos iguais, com um padrão 
elevado. Tem a essência de cidade nova, uniforme, diferente de 
apartamentos da Asa Sul, que foram construídos há 55 anos. Foi uma 
cidade planejada e pode servir de exemplo para outras regiões do 
DF, como o Noroeste que vai chegar ao mesmo nível quando estiver 
totalmente construído”.

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

“A cidade de Águas Claras se mantém com índices bons de rentabilidade 
por ser nova, com aspectos arquitetônicos iguais, com um padrão 
elevado. Tem a essência de cidade nova, uniforme, diferente de 
apartamentos da Asa Sul, que foram construídos há 55 anos. Foi uma 
cidade planejada e pode servir de exemplo para outras regiões do 
DF, como o Noroeste que vai chegar ao mesmo nível quando estiver 
totalmente construído”.

Ovídio Maia,

Apartamentos e 
Casas

Lojas e Salas 
Comerciais

5.170

28.252

983

11.179

Apartamento - Locação Apartamento - Comercialização

Casa - Locação Casa - Comercialização

3.049

2.147

1.665

1.179

Sala Comercial - Locação Sala Comercial - Comercialização

Loja - Locação Loja - Comercialização

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Núcleo Bandeirante 3.285.98R$        23.22%

Salas Comerciais Taguatinga 3.591.27R$        6.66%
Quitinete Sobradinho 2.875.00R$        6.39%

Apartamento 1 Dormitório Guará 5.694.44R$        2.44%
Apartamento 2 Dormitórios Lago Sul 3.700.00R$        29.50%
Apartamento 3 Dormitórios Sobradinho 4.302.88R$        4.09%

Casa 2 Dormitórios Brasília 4.253.03R$        15.47%
Casa 3 Dormitórios Paranoá 1.308.59R$        4.69%
Casa 4 Dormitórios Asa Norte 5.580.36R$        4.72%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Águas Claras 6.872.20R$        -5.18%

Salas Comerciais Samambaia 3.381.55R$        -5.26%
Quitinete Samambaia 3.133.33R$        -15.70%

Apartamento 1 Dormitório Gama 3.970.59R$        -18.25%
Apartamento 2 Dormitórios Sudoeste 8.251.40R$        -2.55%
Apartamento 3 Dormitórios Núcleo-Bandeirante 4.082.67R$        -3.86%

Casa 2 Dormitórios Riacho-Fundo 1.993.33R$        -10.70%
Casa 3 Dormitórios Lago Sul 4.267.86R$        -5.93%
Casa 4 Dormitórios Núcleo-Bandeirante 3.277.78R$        -9.23%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Lago Norte 49.38R$              52.64%

Salas Comerciais São Sebastião 84.78R$              9.73%
Quitinete Samambaia 15.71R$              3.29%

Apartamento 1 Dormitório Guará 20.59R$              6.63%
Apartamento 2 Dormitórios Guará 20.00R$              2.93%
Apartamento 3 Dormitórios Guará 24.34R$              13.58%

Casa 2 Dormitórios Brasília 16.36R$              18.98%
Casa 3 Dormitórios Brasília - Condomínio 16.67R$              11.13%
Casa 4 Dormitórios Lago Norte 18.06R$              12.88%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Gama 21.67R$              -39.52%

Salas Comerciais Sobradinho 22.86R$              -10.61%
Quitinete Asa Sul 37.04R$              -7.40%

Apartamento 1 Dormitório Lago Norte 32.35R$              -7.60%
Apartamento 2 Dormitórios Gama 16.28R$              -7.66%
Apartamento 3 Dormitórios Sobradinho 14.64R$              -7.28%

Casa 2 Dormitórios Brasília - Condomínio 17.01R$              -1.85%
Casa 3 Dormitórios Lago Sul 23.12R$              -2.49%
Casa 4 Dormitórios Taguatinga 12.61R$              -5.61%
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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

O Governo Federal, apesar de 
desacertos internos, mantém esfor-
ço concentrado na aprovação da re-
forma da Previdência, com desfecho 
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) previsto para meados de 
abril. Também pode comemorar su-
cessos nas concessões de aeropor-
tos e ferrovias. O Governo do Distrito 
Federal, além de já ter amargado 
frustração de receitas neste primei-
ro trimestre, está vivendo outro pe-
sadelo: cobrança imediata de R$ 10 
bilhões de recolhimentos atrasados 
relativos ao Imposto de Renda na 
Fonte, incidentes sobre os recursos 
federais destinados ao custeio da 
área de segurança, mais a redução 

de R$ 700 milhões no orçamento de 
2019, relativos à mesma situação. 

A taxa de inflação nacional em 
março ficou em 0,75%, e quan-
do anualizada o indicador mostra 
4,58%, superando o centro da meta, 
hoje fixado em 4,25%. No DF o com-
portamento foi bem melhor para a 
inflação anualizada com indicador 
em 3,23%, já que a inflação do mês 
ficou em 0,93%, a quarta maior taxa 
do País. O indicador da dívida impa-
gável continua mantendo o mesmo 
comportamento desde 2018, fe-
chando o mês de março em 0,1%. 
Os demais indicadores de dívidas 
são: cartão de crédito, crescimento 
de 0,7 ponto percentual;

Março 2019

79,2%
79,5%
80,3%

Fonte: Confederação Nacional do Comércio - CNC

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal

Cartão de Crédito
88,5%
89,0%
89,7%

Dívida impágavel 0,1%
0,2%

0,1%

Inadimplência
11,9%
11,4%
13,3%

Dívida Total

Março Fevereiro Janeiro
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A intenção de consumo das famílias continua com re-
dução acentuada desde janeiro, com o ICF/DF, apresen-
tando em março, redução de 5,0 pontos no indicador geral. 
Quanto às classes de renda, o comportamento também foi 
de queda em ambas as classes: na classe de renda até 10 
SM houve redução de 4,5 pontos, enquanto na classe de 
renda superior a 10 SM essa redução foi de 6,0 pontos.

No geral as taxas de juros continuam em trajetória des-
cendente. Em março de 2019, comparado com fevereiro,  
tivemos os seguintes registros: 1) para a Pessoa Jurídica, 
a taxa da Conta Garantida reduziu 0,51 ponto percentual, 
fixando-se em 127,76%; 2) para a Pessoa Física, as taxas 
do Cheque Especial e do Cartão de Crédito, apresentaram 
crescimento, a primeira em 2,84 pontos percentuais atin-
gindo 279,29%  e a segunda em 3,16  pontos percentuais, 
fechando o mês em 268,44%.

O otimismo dos empresários, mesmo crescendo em 
março, apresentou redução no ritmo. O ICEC/DF, à exce-
ção do indicador de investimentos, que reduziu 1,3 pon-
to, apresentou crescimento nos demais indicadores: 1,5 
ponto no indicador de expectativas; 6,0 pontos no indica-
dor das condições atuais; 2,0 pontos no indicador geral.

Mais de
10 SM 116,2

113,0
107,0

98,6
102,5
100,9

96,2
95,3
90,8

Março 2019

Até
10 SM

Geral

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

JaneiroMarço Fevereiro 

Fonte: Confederação Nacional do Comércio - CNC  

SM: Salário-Mínimo

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das 
condições atuais

172,5

93,7

125,2

109,5

175,5

107,7

131,8

112,1

177,0

113,7

133,8

110,8

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Março 2019

Março Fevereiro Janeiro

Fonte: Confederação Nacional do Comércio - CNC 

Janeiro

Fevereiro

Março

130,07%

128,27%

127,76%

24,75%

24,16%

23,87%

20,41%

20,13%

19,84%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica Março 2019

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

118,74%
118,20%
118,25%

278,88%
276,45%
279,29%

22,85%
22,42%
22,13%

80,41%
80,00%
79,59%

55,37%
55,01%
53,93%

270,03%
265,28%
268,44%

Taxas de Juros Pessoa Física Março 2019

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

JaneiroMarço Fevereiro 



52  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  53

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

O Governo do Distrito Federal 
encaminhou, no dia 29/03, o PL nº 
307/2019 com a proposta de extin-
ção da cobrança do Diferencial de 
Alíquota do ICMS, exigido das em-
presas optantes do Simples Nacio-
nal à alíquota de 5% sobre o valor 
da nota fiscal de entrada gerada a 
partir de uma compra interestadu-
al, em vigor desde 18/02/2016 (arti-
go 20-A da Lei nº 1.254). Para seu 
cálculo devia-se tomar por base a 
diferença entre a “alíquota interna 
e a interestadual, nas operações 
com mercadoria proveniente de 

outra unidade federada destinadas 
a contribuinte do imposto estabe-
lecido no Distrito Federal”. Assim, 
o DIFAL causava impacto direto no 
preço do produto que, em regra, 
não foi repassado ao consumidor; 
além do fato da proibição de com-
pensação tributária (inexistente 
para as empresas optantes do SIM-
PLES Nacional). É fato que os go-
vernos das unidades da federação 
(UF) que “vendem”, arrecadavam 
mais do que aquelas unidades que 
“compram”; que a cobrança do 
DIFAL tinha como finalidade equi-

librar essa situação; e, que um cro-
nograma, a partir de 2019, passaria 
a destinar 100% da cobrança para a 
UF que “compra” (UF do Destino). 
Com essa medida, já aprovada pela 
Câmara Legislativa ainda no mês 
de abril, o governo contribui para o 
fortalecimento das micro e peque-
nas empresas, pois os empresários 
poderão ampliar seus investimen-
tos, gerar mais empregos e per-
mitir que novos empreendimentos 
surjam. Enfim...Tchau DIFAL!

Maio/2019.Calendário

C
ri

st
ia

no
 C

os
ta

agenda fiscal

DIFAL...  
enfim, tchau!

O QUÊ e QUANDO pagar?

07/MAI Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 04/2019.

15/MAI

Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária s/Receita (EFD 
Contribuições) a SRF/MF referente à 03/2019. 
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF 
referente a 04/2019.

22/MAI Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 03/2019.

31/MAI
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 04/2019.
Escrituração Contábil Digital (ECD) - SPED CONTÁBIL a SRF/MF referente ao ano calendário 2018.
Livro Fiscal Eletrônico (LFE) a SEF/DF referente à 04/2019: observar Portaria/SEF nº 22, de 19/01/2017.

O QUÊ e QUANDO entregar?

07/MAI
Data limite para pagamento dos Salários referente à 04/2019.
FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 04/2019.
Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 04/2019.

15/MAI Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 04/2019.

20/MAI

Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas) 
referente à 04/2019.
Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 04/2019.
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 04/2019.
COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 04/2019.
SIMPLES NACIONAL referente à 04/2019.
ISS e ICMS referente à 04/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

24/MAI PIS e COFINS referente à 04/2019.

31/MAI

Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 04/2019.
2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 1º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
Recolhimento do Carnê Leão referente à 04/2019.
IRPJ e CSLL referente à 04/2019, 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).
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SESC-DF INICIA PARCERIA COM A 
SECRETARIA DE TURISMO PARA 
PROMOVER A TROCA DA BANDEIRA
Cerimônia, que acontece todo primeiro domingo do mês,  
conta com ações recreativas e educativas do Sesc
Por Liliam Rezende

No primeiro domingo de abril, foi 
realizada a Troca da Bandeira 
Nacional na Praça dos Três 

Poderes, em Brasília, com a primeira 
participação do Serviço Social do Co-
mércio na solenidade. A troca é con-
siderada uma das maiores atrações 
do turismo cívico do País, e a parti-
cipação da instituição marca o início 
de uma parceria com a Secretaria 
de Turismo do DF. No dia 21 de abril, 
esse momento se repetiu, na edição 
especial do aniversário de Brasília. O 
Sesc ofereceu alguns de seus equi-
pamentos e projetos (biblioteca itine-
rante, atividades recreativas, tendas) 
unindo esforços na busca para firmar 
a Troca da Bandeira como um grande 
evento turístico da cidade. A solenida-
de é feita todo primeiro domingo do 
mês e a cada edição, uma das Forças 
Armadas ou a Casa Militar do Distrito 
Federal é responsável pelo evento.

A participação do Sesc foi in-
termediada pelo presidente da Fe-
comércio-DF, Francisco Maia, que 
destaca que a atividade integra um 
conjunto de ações a serem realiza-
das. “A presença do Sesc faz parte 
de uma aproximação que estamos 
realizando com o governo do Distri-
to Federal e inclusive já assinamos 
um protocolo de intenções com o 
GDF. Na área do turismo, estamos 
trabalhando para valorizar a cidade 
e a Troca da Bandeira representa 
um importante momento cívico da 
capital”, revelou.  De acordo com o 
diretor regonal do Sesc-DF, Marco 
Tulio Chaparro, esse apoio beneficia 
e valoriza a cerimônia. “Oportunida-
des como essa são excelentes para 
realizarmos o atendimento ao públi-

co. Somos privilegiados por morar 
em uma cidade que é um museu a 
céu aberto e agora junto com a Feco-
mércio-DF e a Secretaria de Turismo 
poderemos mostrar aos moradores 
de Brasília e visitantes uma opção 
de turismo cívico com muitas ativida-
des”, enfatiza Chaparro. 

O vice-governador do Distrito Fe-
deral, Paco Britto, reforçou a impor-
tância da solenidade. “Precisamos 
compartilhar com a população o sig-
nificado desse evento que é a troca da 
bandeira e, assim, resgatar o civismo. 
Com as ações implementadas para 
divulgar o turismo cívico na cidade, o 
turista só tem a ganhar”. Para a se-
cretária de turismo do DF, Vanessa 
Mendonça, o turismo cívico é um dos 
focos da sua gestão. “Estamos crian-
do ações para divulgar a cerimônia, 
já que a nossa cidade é a única que 
pode promover esse tipo de turismo. 
Vamos intensificar o diálogo com as 
operadoras, para oferecerem ao tu-
rista essa programação, assim como 
realizar uma aproximação de escolas 
e universidades para trazerem seus 
alunos para o evento. Queremos pro-
porcionar ao turista nacional e inter-
nacional uma Brasília que nunca foi 
experimentada”, destaca Vanessa.

De acordo com a comandante-
-geral da Polícia Militar do Distrito 
Federal, Sheila Sampaio, o evento 
resgata o patriotismo. “Por conta do 
cenário que o país vem vivendo, de 
perda de valores, de desintegração 
de família, de abandono da impor-
tância do país, este evento resgata 
todo patriotismo. Se nós sempre 
exigimos dos parlamentares que fa-
çam um Brasil melhor, certamente 
esse Brasil só vai evoluir a medida 
que nós cidadãos nos comprome-
termos com a nossa pátria. Le-
vantar e cultuar a nossa bandeira 
é superimportante para qualquer 
brasileiro”, ressalta a comandante. 
Na mesma linha de pensamento, o 
chefe de Missões de Paz e Aviação/
Inspetor-Geral das Polícias Milita-
res, general de Brigada Kleber Nu-
nes de Vasconcellos, reforça o valor 
da solenidade. “É fantástico ver uma 
participação expressiva da popula-
ção, sobretudo, de crianças. É nesse 
momento que determinados valores 
e tradições são despertadas”, disse.
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Vanessa Chaves de Mendonça, 
secretária de turismo do DF e Marco 

Tulio Chaparro, diretor doSesc-DF



54  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  55

por dentro do sistema - IF

PROGRAMA JOVEM  APRENDIZ
Programa que promove a transformação social através da 
qualifi cação de jovens para o mercado de trabalho.

PROGRAMA DE ESTÁGIO
A empresa cria a oportunidade do aprendizado prático e o 
estagiário, de impulsionar o seu crescimento profi ssional.

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS
Pesquisas de mercado estratégicas aplicadas com 
softwares altamente tecnológicos para orientar os mais 
diversos segmentos e permitir decisões mais acertadas 
para as empresas.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL IN COMPANY
Cursos e treinamentos elaborados sob medida para 
as necessidades da sua empresa, ministrados pelos 
melhores especialistas do mercado.

SCS Qd 06 - Ed. Jessé Freire - 5º andar - Brasília-DF

(61) 3962-2019 / 3962-2024 (opção 1) ou 3962-2023 (opção 7)

facebook.com/InstitutoFecomercioDF

www.institutofecomerciodf.com.br

conheca nossos servicos

instituto
fecomércio df

SOMOS MAIS QUE 

UM INSTITUTO. 

SOMOS PROMOTORES DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

DO EMPREENDEDORISMO 

E DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DAS 

EMPRESAS.
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Por Sacha Bourdette

por dentro do sistema - IF

Mais informações

@if_df

/institutofecomerciodf

institutofecomerciodf.com.br

IF APRESENTA PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES NAS LEIS DA 
APRENDIZAGEM E DO ESTÁGIO
O Instituto Fecomércio-DF foi convidado a contribuir com a elaboração de um 
Projeto de Lei que visa discutir a atualização da Lei da Aprendizagem (Lei nº 
10.097/2000) e a Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008) para que ambas se tornem 
mais convergentes com a Consolidação das Leis do Trabalho. A Câmara dos 
Deputados está reunindo as instituições que certificam, que inclui o Instituto, 
as que fiscalizam e as que empregam. A ideia é agregar proposições para atu-
alizar, simplificar e desburocratizar a contratação de aprendizes e estagiários. 
Entre as sugestões do IF, entregues à casa em março deste ano, estão: garan-
tir incentivos para as empresas que contratam estagiários e aprendizes; auto-
rização de cursos de aprendizagem à distância; assegurar os direitos à licença 
maternidade; e prorrogação do contrato em caso de afastamento por doença.

1º ENCONTRO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE IMPACTO 
SOCIAL CONTA COM O APOIO DO IF
Pelo terceiro ano consecutivo, o Instituto Fecomércio-DF apoia as ações do 
Instituto Bancorbrás. Neste ano, a parceria se dá por meio do 1º Encontro 
do Programa de Aceleração de Impacto Social (PAIS). A atividade é uma re-
alização dos Institutos Bancorbrás, Cooperforte e Sabin, com a execução da 
Phomenta. O encontro tem como objetivo contribuir para o fortalecimento das 
instituições sociais por meio de acompanhamentos e capacitações. Em 2018, 
o PAIS beneficiou 28 organizações em todo o Brasil.

INSTITUTO FECOMÉRCIO 
PARTICIPA DE FEIRA DE 
ESTÁGIO NO UNICEUB
O Instituto Fecomércio-DF parti-
cipou de duas feiras de estágio no 
Uniceub. Na unidade da Asa Norte, 
a ação ocorreu no dia 3 de abril, e 
em Taguatinga, no dia 4 de abril. 
O objetivo do IF é contribuir para a 
inserção de estudantes no merca-
do de trabalho. A feira foi visitada 
por estudantes de várias áreas do 
conhecimento. As instituições inte-
ressadas na participação do IF em 
eventos ou feiras para divulgação 
de estágios para seus estudantes, 
podem enviar um convite e informa-
ções sobre o encontro para o e-mail 
regina@institutofecomerciodf.com.br.
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tecnologia
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O FUTURO DO TRABALHO

Recentemente li uma estatística 
que me deixou bastante im-
pactado. De acordo com uma 

pesquisa feita pelo Fórum Econômi-
co Internacional, 65% dos empregos 
que alunos atualmente no ensino 
fundamental terão quando se torna-
rem adultos nem existem ainda. Em 
uma realidade que passa por mu-
danças tão rápidas, principalmente 
devido aos avanços tecnológicos, 
como podemos garantir que as fu-
turas gerações estarão preparadas 
para enfrentá-la?

Foi impulsionado por essa ques-
tão que o expert em educação Tony 
Wagner partiu em busca de descobrir 
as qualidades importantes de desen-
volver em nossos jovens. Seu trabalho 
levou à seguinte lista com sete habili-
dade indispensáveis para o futuro.

A primeira é a habilidade de Pen-
samento Crítico e Solução de Proble-
mas. Ela é tida como uma das funda-
ções da inovação, pois possibilita que 
a pessoa consiga questionar o status 
quo com mais propriedade e propor 
soluções que não são facilmente 
percebidas. Além disso, no ambiente 
de trabalho atual, o colaborador deve 
estar pronto para buscar as respos-
tas para suas necessidades, e não 
sempre depender de um superior.

Em segundo lugar temos a Cola-
boração em Rede e a Liderança por 
Influência. É cada vez mais comum 
as empresas terem funcionários 
trabalhando remotamente de diver-
sas partes do mundo. Isso não só faz 
com que o indivíduo precise saber 

lidar com esse ambiente virtual e 
multicultural como também muda 
a relação de liderança, que deixa de 
ser baseada em autoridade de cima 
para baixo e passa a ser muito mais 
pela influência. 

Em seguida destacamos a Agi-
lidade e Adaptabilidade. Mudanças 
constantes, principalmente no as-
pecto tecnológico, fazem com que 
a geração do futuro tenha que estar 
muito mais preparada para aprender 
novas habilidades e descartar aquilo 
que não é mais relevante.

Em quarto temos a Iniciativa e 
Empreendedorismo. As próximas 
gerações precisam estar prepara-
das para liderar, para tomar a ini-
ciativa. Em sua pesquisa, Wagner 
descobriu que líderes de negócios 
estão com dificuldade de encontrar 
profissionais que buscam novas 
oportunidades, ideias e estratégias 
para melhorias.

Em quinto temos a habilidade 
de Comunicação Oral e Escrita. Ela 
denota uma capacidade de se co-
municar e de pensar de forma cla-
ra. De acordo com o bilionário Ri-
chard Branson: “Comunicação é a 
habilidade mais importante que um 
líder pode ter.”

Outra habilidade importante é a 
de Acessar e Analisar Informação. Em 
uma época de fake news e desinfor-
mação, é preciso que o profissional do 
futuro saiba avaliar muito bem o tipo 
de conteúdo que está consumindo. 

E, por último, temos a habilida-
de da Imaginação e Curiosidade. No 
geral, alunos são condicionados a 
receber a informação, e não empo-
derados a fazer perguntas e buscar 
respostas. Isso acaba canibalizando 
a chance de  inovação. Já dizia Al-
bert Einstein: “Imaginação é mais 
importante do que conhecimento.”

• 65%: DOS EMPREGOS DO FUTURO AINDA NÃO EXISTEM
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O PREÇO DO PODER
Lançado em fevereiro deste ano, o notebook Alienware Area 
51-M, da Dell, é um sonho para muitos gamers. Com design 
agressivo e configuração de primeira, ele é garantia de ro-
dar os jogos mais recentes nas resoluções mais altas e com 
muitos quadros por segundo. Infelizmente todo esse poder 
vem com um preço. R$ 17.899 na versão mais básica, para 
ser mais preciso. Por esse valor você terá um processador 
Intel Core i7 9700K ou i9 9900K, 16 GB de RAM DDR4 2400 
MHz, placa gráfica GeForce RTX 2070 8 GB GRDDR6 ou RTX 
2080 8 GB GDDR6, armazenamento de 256 GB SSD + 1 TB 
HD e uma tela de 17,3 polegadas com resolução Full HD 
144Hz. O notebook tem estrutura composta por uma liga de 
magnésio, o que ajuda a diminuir seu peso. O aparelho, no 
entanto, ainda pesa mais de 3 kg, o que é desculpável se 
levarmos em conta seu hardware. Resta saber quem está 
disposto a quebrar o cofrinho. 

Valor: a partir de R$ 17.899

NOVO IPAD MINI  
NO BRASIL
Novidade para os applemaníacos! Os iPads Mini 
versão 2019 já estão disponíveis na loja online da 
empresa no Brasil. Nas cores prata, cinza espacial 
e dourado, o dispositivo conta com suporte a Apple 
Pencil e virá em versões de 64 GB ou 256 GB. Além 
disso, a configuração do iPad conta com um proces-
sador A12 Bionic com arquitetura de 64 bits Neural 
Engine e coprocessador M12 integrado, câmera tra-
seira de 8MP com abertura f/2.4, câmera frontal de 
7 MP com abertura f/2.2, conectividade Wi-Fi ou Wi-
-Fi + 4G e sistema iOS 12. O aparelho tem uma tela 
de retina de 7,9 polegadas, 6,1 mm de espessura e 
peso de pouco maior que 300 gramas.

 Valor: De R$ 3.499 a R$ 5.799

PARA COLOCAR  
A LEITURA EM DIA
Já está disponível na Amazon Brasil o mais novo 
modelo da versão básica do Kindle. A mudan-
ça principal é que agora o dispositivo vai contar 
com iluminação, que antes só era disponível no 
modelo Paperwhite. O display do modelo conta 
com uma tela de 6 polegadas com resolução de 
167 pixels por polegada. Ele terá 4 GB de me-
mória e estará disponível somente na versão 
com Wi-Fi (sem 3G). Além disso, o novo modelo 
contará com a tecnologia Whispersync, que sin-
croniza livros e marcações com outros disposi-
tivos conectados. Quem comprar o novo Kindle 
também vai contar com três meses grátis do 
Kindle Unlimited, serviço da Amazon que dá o 
direito à leitura de mais de um milhão de títulos.  

Valor: R$ 349

1,5 MILHÃO: NÚMERO DE TÍTULOS 

DISPONÍVEIS NO KINDLE UNLIMITED

R$ 21.900: VALOR DO MODELO ALIENWARE  

TOPO DE LINHA
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por dentro sistema - sesc

RECEITA DE  
CIDADANIA E INCLUSÃO 
Por José do Egito

Programa Mesa Brasil Sesc 
atende 64 mil pessoas em 
situação de vulnerabilidade 

social em todo o Distrito Federal. 
Referência no combate à fome e 
ao desperdício de alimentos, o pro-
grama oferece capacitação para as 
instituições parceiras ensinando o 
que fazer com sobras de comida e 
seus valores nutritivos. 

A rede de solidariedade formada 
pelo Programa Mesa Brasil Sesc con-
ta com doadores, voluntários, parcei-
ros e entidades sociais em diversas 
cidades do Distrito Federal. Há sete 
anos, o telefone da Associação Lar 
mãe da Divina Graça tocou. Do outro 
lado da linha, um representante do 
Mesa Brasil oferecia a oportunidade 
de apoio ao local por meio de doa-
ções de alimentos que passariam a 
acontecer de 15 em 15 dias. A atual 
diretora da instituição, irmã Maria 
Angelina, conta que começava ali a 
corrida contra o tempo para garan-
tir o recebimento de alimentos e ser 
mais uma entidade parceira do pro-
grama. “Nossa instituição recebe, 
deste então, doações de todo tipo de 
alimento, iogurte, frutas e verduras. 
A associação sobrevive com ajuda de 
voluntários e o apoio do Mesa Brasil 
sustenta nosso trabalho. Acredito que 
se não fossem essas doações, nos 
faltaria alimento para as crianças”, 
comenta Maria Angelina. Atualmente, 
o programa atende 64 mil pessoas em 
situação de vulnerabilidade social em 
todo o Distrito Federal.

O episódio é apenas mais um na 
intensa rotina da equipe do Mesa 
Brasil Sesc no Distrito Federal. O 
Sesc-DF integra a rede nacional de 
bancos de alimentos contra a fome 
e o desperdício, contribuindo para a 
promoção da cidadania e a melho-
ria da qualidade de vida de pessoas 
em situação de pobreza, em uma 

perspectiva de inclusão social. “O 
Mesa Brasil é, em sua essência, um 
programa de segurança alimentar e 
nutricional, que está fundamentado 
em ações educativas e captação e do-
ação de alimentos que estão fora dos 
padrões de comercialização, mas que 
ainda podem ser consumidos. E, para 
isso, formamos uma rede de institui-
ções parceiras para receber essas 
doações, cumprindo, assim, o nosso 
papel social ao incentivar a solidarie-
dade e o combate à fome”, destaca 
a coordenadora do Programa Mesa 
Brasil Sesc, Karla Tristão Mariano.

Localizada na Samambaia Nor-
te, quadra 601, a Associação Lar 
mãe da Divina Graça atende cerca 
de 52 crianças, de 2 a 6 anos de ida-
de, possui oitos pessoas no quadro 
de funcionários e oferece quatro 
refeições por dia. Trabalhando à 
frente da associação, Maria Angeli-
na conta que há 15 anos o trabalho 
é realizado para crianças durante 
período integral. “Recebemos al-
gumas doações, alguns pais con-
tribuem com dinheiro e contamos a 
assistência do Mesa. Confiamos no 
trabalho do programa e sabemos 

que ele se estende de maneira jus-
ta para outras instituições que pre-
cisam. Nunca fui buscar na sede do 
programa e voltei de mãos vazias. 
Nem quando vou por engano. Os 
funcionários do Mesa sempre me 
entregam alguma coisa”, conta 
Maria Angelina. 

Além de arrecadar doações e 
posteriormente direcioná-las a en-
tidades sociais cadastradas, o Mesa 
Brasil desenvolve oficinas como 
as de aproveitamento integral de 
alimentos. O Programa tem a fi-
nalidade de evitar o desperdício de 
alimentos e diminuir as carências 
nutricionais da população. Para al-
cançar essas metas, conta com o 
apoio de empresas, instituições so-
ciais e voluntários. Outra instituição 
atendida pelo programa é a Associa-
ção Maria de Nazaré. Também loca-
lizado na Samambaia, o local recebe 
as doações do Mesa há 15 anos. Com 
esta ajuda, mais de dez mil crianças 
já foram beneficiadas, seja pela dis-
tribuição de alimentos ou durante 
a capacitação de pais e crianças no 
reaproveitamento da comida. 
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A secretaria escolar e assisten-
te social da associação, Vivian Kelly 
de Paula, é funcionária há 14 anos 
da associação, e conta que acom-
panhou todo o processo do início ao 
fim da parceria com o Mesa Brasil. 
“A iniciativa do Sesc-DF nos ajuda a 
completar a alimentação de dezenas 
de crianças que passam todo ano 
por aqui. Nós, da associação somos 
gratos pela ajuda e pelo treinamento 
oferecido para as crianças e para os 
pais. Neles, ensinamos como evitar 
o desperdício, mostramos cada va-
lor nutritivo de todos os alimentos. 
Isso nos ajuda a agregar na hora de 
preparar cada refeição”, conta Vivian. 
A associação possui cerca de 157 
crianças e adolescentes, de 2 a 14 
anos, e fica localizada na quadra 404 
da Samambaia Norte. 

Segundo Kelly, o Mesa Brasil car-
rega um diferencial: sua dimensão 
educativa, pois não valoriza a cultura 
do assistencialismo, mas potenciali-
za o trabalho, por meio da formação 
de agentes multiplicadores no com-
bate ao desperdício. Para ela, este 
pensamento fortalece o programa 
Mesa Brasil, pois desperta o interes-
se de empresas que estão interes-
sadas em doar alimentos para um 
projeto que trabalhe com seriedade. 
“O programa só nos ajuda a somar. 
Recebemos a visita dos funcionários 
do programa para verem como está 
sendo o trabalho feito aqui na asso-
ciação. Isso demonstra que é coisa 
séria”, explica Kelly. O Mesa Brasil 
promove cursos, oficinas e pales-
tras para difusão de conhecimentos, 
troca de informações e experiências 
junto a profissionais, voluntários, be-
neficiários das entidades sociais e 
empresas doadoras. 

     @sescdf            /sescdf          www.sescdf.com.br
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sindicatos

BENEFÍCIOS ALÉM DA 
CONVENÇÃO COLETIVA
Sindicato elabora metas para atender grandes laboratórios,  
de renome nacional e pequenos empreendimentos na cidade
Por Daniel Alcântara

O Sindicato dos Laboratórios de 
Pesquisas e Análises Clínicas 
do Distrito Federal (Sindilab-

-DF) tem trabalhado para unir a ca-
tegoria e oferecer serviços que vão 
além da realização de convenção 
coletiva. De acordo com o presidente 
da entidade, Alexandre Bitencourt, 
desde o início de seu segundo man-
dato assumido em março de 2018, a 
entidade vem trabalhando com pla-
no de metas. “A inicial era ter conhe-
cimento de todos os laboratórios da 
cidade e descobrir suas necessida-
des, ouvindo a reclamação e suges-
tões dos empresários”, explicou.

A partir do primeiro passo, foi 
contratado um executivo para que 
ele cumprisse o regime de metas 
traçadas, trabalhando com elabo-

ração de estratégias para prestar 
os serviços necessários. A questão é 
que o segmento conta com grandes 
laboratórios, de renome nacional e 
pequenos empreendimentos, com 
demandas diferentes. O desafio da 
entidade era conseguir ter um olhar 
diferenciado para cada um deles, 
atendendo a necessidade dos dois.

“Percebemos que o assunto mais 
interessante para as grandes em-
presas era a convenção coletiva de 
trabalho e a relação com os trabalha-
dores. Tivemos um estreitamento de 
laços e eles passaram as demandas 
para que fosse possível diminuir os 
custos, o que acabaria gerando mais 
empregos”, disse o presidente do 
Sindilab, Alexandre Bitencourt. Já os 
pequenos foram várias demandas, 

entre elas: ajudar no processo de li-
cenciamento dos estabelecimentos, 
orientação junto a Vigilância Sanitária 
e a padronização do projeto arquite-
tônico. “Fizemos uma intermediação 
com as autoridades que cuidam do 
setor. Também passamos a oferecer 
assessoria jurídica e técnica para di-
minuir o retrabalho, com uma pres-
tação de serviço mais eficiente”, des-
tacou Alexandre.

Outras demandas também apa-
receram para valorizar ainda mais a 
presença do sindicato. Uma delas é a 
questão de unificar o gerenciamento 
de resíduos sólidos: cada empresa 
precisa se responsabilizar pela inci-
neração de produtos que sobraram, 
o sindicato vem trabalhando para 
que esse descarte seja realizado 
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como uma empresa única, reduzin-
do o custo fixo dos empresários do 
setor. Outro ponto que gera ônus é a 
realização do controle de qualidade 
das amostras; atualmente apenas 
duas empresas no Brasil fazem esse 
controle. “Fizemos um acordo com 
uma das empresas para fazer mais 
barato”, disse Alexandre.

A última demanda que o Sindilab 
está tentando resolver para benefi-
ciar as empresas é a questão da ter-
ceirização dos exames. Hoje, a maio-
ria dos laboratórios do DF mandam 
seus exames para outros estados do 
País. O sindicato está tentando fazer 
uma negociação com um laboratório 
de apoio para reduzir o preço line-
armente para todos. “Essa negocia-
ção está em curso desde dezembro 
de 2018”, explicou Alexandre. Com 
essas ações, o presidente do sindi-
cato destaca que o Sindilab passou a 
ser uma central não só de discussão 
de convenção coletiva, mas sim uma 
central de oferecimento de serviços. 
“Trazemos uma autonomia para a en-
tidade sobreviver sem a contribuição 
sindical, que não é mais obrigatória. 
Queremos fazer com que o sindicato 
viva e sobreviva”, ressaltou Alexandre.

O sindicato também vem man-
tendo um diálogo constante com o 
executivo local. Segundo Alexandre, 
vários temas têm sido debatidos, 
entre eles a possibilidade da rede 
de laboratórios do DF, que conta 
com 224 estabelecimentos, oferecer 
para a secretaria de saúde do DF 
um auxílio de forma complementar 
na realização dos exames da popu-
lação. “Deste modo a pressão em 
cima do setor público irá diminuir, 
gerando emprego e arrecadação 
para o estado”, diz Alexandre. Essa 
é uma iniciativa do sindicato que já 
foi apresentado ao secretário, Osnei 
Okumoto, e bem recebida pela pas-
ta. “Isso já acontece com hospitais, 
que fazem ajuda pontual, oferecendo 
leitos de UTI, cirurgia de catarata e 
hemodiálise”, disse.

O Sindicato também realizou 
uma reunião com a Vigilância Sa-
nitária do DF, que há 26 anos sem 
concurso, está com um déficit crítico 
de funcionários. Na parte de aprova-
ção de projetos de arquitetura, o ór-
gão possui apenas um funcionário, o 
que provoca atrasos de até 270 dias 
para a abertura de uma empresa de 
alto impacto, como os laboratórios. 

“Queremos definir uma estratégia 
para aprovar esses projetos com 
maior rapidez”, concluiu Alexandre.  

VENDAS
Segundo o sindicato, o mercado 

de saúde tem surpreendido positi-
vamente quando o assunto é ven-
das. Alexandre explica que apesar 
de 2018 ter sido um ano complica-
do para vários setores, o segmento 
da saúde foi o que mais contratou. 
“Há alguns anos tivemos uma fase 
complicada, com falência de alguns 
laboratórios. Agora, na atual con-
juntura, o mercado se consolidou”, 
disse. Alexandre destaca ainda que 
a tendência é que o mercado me-
lhore nos próximos anos, desde que 
o empresário esteja atento ao seu 
público alvo.

“Trazemos uma autonomia para a entidade 
sobreviver sem a contribuição sindical, que 
não é mais obrigatória. Queremos fazer 
com que o sindicato viva e sobreviva”

Alexandre Bitencourt, presidente do Sindilab-DF
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novidades da base

LIDERANÇAS DO COMÉRCIO PARTICIPAM DO PRIMEIRO 
ENCONTRO SINDICAL FECOMÉRCIO-DF E CNC
Por Daniel Alcântara

Seminário debateu temas importantes para o sistema, como: benefícios 
do programa Sistema de Excelência em Gestão Sindical (Segs) e a 
reforma trabalhista.

O 1º Encontro Sindical Fecomércio-DF e CNC foi rea-
lizado no dia 26 de abril. O evento teve ampla ade-
são dos sindicatos patronais da base da Federação 

do Comércio, que lotaram o auditório da instituição para 
acompanhar assuntos pertinentes ao sistema sindical bra-
siliense e nacional. Foram debatidos temas como reforma 
trabalhista e suas implicações práticas nas convenções co-
letivas, e os benefícios do programa Sistema de Excelên-
cia em Gestão Sindical (Segs), da Confederação Nacional 
do Comércio. O presidente da Fecomércio-DF, Francisco 
Maia, abriu o encontro e falou da importância da reinven-
ção e modernização das entidades representativas.

Francisco Maia ressaltou a necessidade dos sindica-
tos patronais se aproximarem ainda mais dos empresá-
rios de seus respectivos segmentos. Desde o início, a atual 
gestão da Fecomércio vem trabalhando para priorizar os 
sindicatos, buscando fortalecimento da base e união do 
setor. “Trouxemos os sindicatos de volta para Fecomér-
cio, fazendo uma agenda diária de trabalho. É necessário 
buscar associados, aproximação com o empresário. Nós 
estamos criando essa estrutura no sentido de ajudar to-
dos os sindicatos da base”, disse Francisco Maia. Além 
disso, o presidente agradeceu o apoio da CNC e destacou 
que esse foi apenas o primeiro de muitos encontros para 
fortalecer o comércio.

O assessor da Divisão Sindical da CNC, Mateus Dorne-
las, explicou aos presidentes de sindicatos a importância 
do programa Sistema de Excelência em Gestão Sindical 
(Segs), que busca incentivar o desenvolvimento da exce-
lência na gestão e atuação dos sindicatos. Segundo Ma-
teus, o programa funciona de forma prática e maximiza a 
rotina das entidades. “Trabalhamos com eixos, entre eles: 
relação sindical, atuação legislativa, comunicação, repre-

sentação, produtos e serviços. Está dentro do contexto dos 
sindicatos. Todo o programa foi concebido dentro desses 
eixos. Todos os processos que estão ali fazem parte do dia 
a dia dos sindicatos. É um processo de evolução e inovação 
para gerar resultado”, explicou.

Já o advogado da CNC, Roberto Lopes, destacou que 
a reforma trabalhista trouxe um instrumento de flexibili-
zação das questões, no sentido de propiciar um ambiente 
saudável. Dentro desse contexto, o diálogo se tornou muito 
importante, já que as novas regras trouxeram uma diminui-
ção da tutela estatal. “Certos direitos podem ser acordados 
diretamente, e os demais por meio da convenção coleti-
va com participação dos sindicatos. A negociação coletiva 
é uma forma de superação de conflitos que desempenha 
uma função social de grande relevância”, disse. “A hora ex-
tra pode ser decidida por convenção coletiva ou acordo co-
letivo e por acordo individual, assim como o banco de horas 
para compensação em até seis meses. Já o parcelamen-
to de férias, em até três vezes, pode ser feito apenas por 
acordo individual, como também o horário de intervalo de 
descanso para trabalhadora lactante”, concluiu o advogado 
Roberto Lopes.

O presidente do Sindicato das Empresas de Sistemas 
Eletrônicos de Segurança do Distrito Federal (Siese-DF), 
Augustus Bruno Von Sperling, acompanhou o encontro e 
destacou a quantidade de informações úteis aos sindicatos 
patronais. “Percebo que os sindicatos estão mais perto das 
ações da Fecomércio. A gente acaba se sentindo parte do 
processo e temos mais convicção para poder ajudar”, dis-
se. “Estou preocupado em como atrair o associado e acre-
dito que o sistema de excelência em gestão sindical é um 
caminho interessante. Vou tentar inserir o sindicato nessa 
realidade”, completou.
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REGULAMENTAÇÃO DA LEI QUE RECONHECE A 
PROFISSÃO DE AMBULANTES É PUBLICADA NO  
DIÁRIO OFICIAL DO DF
Por José do Egito 

A regulamentação da Lei 
nº 6.190 que reconhece a 
profissão de vendedor am-

bulante em todo o território do 
Distrito Federal foi publicada no 
Diário Oficial do DF, no dia 12 de 
abril. Fruto de um trabalho que 
contou com a colaboração do Sin-
dicato do Comércio de Vendedo-
res Ambulantes do DF (Sindvam-
b-DF), a medida trará segurança 
jurídica para os trabalhadores da 
categoria e precisava apenas de 
um decreto regulamentador. 

O pacote de medidas que regu-
lamenta a profissão foi bastante elo-
giado pelo presidente do Sindvamb, 
Bartolomeu Gonçalves Martins. Ele 
lembrou que a conquista é resultado 
de um projeto, elaborado pelo sindi-
cato, para viabilizar a lei – aprovada 
por unanimidade na Câmara Legis-

lativa no final de 2018. “Protoco-
lamos em todas as secretarias do 
GDF, para o próprio governador, Se-
cretaria das Cidades, Cultura, Age-
fis e Fecomércio DF, solicitações 
para montarmos um grupo de tra-
balho e desenvolvermos o projeto 
que temos em parceria com todos 
os envolvidos”, disse o presidente.

 A vice-presidente do sindicato, 
Cristiane Carvalho Mendes, explica 
que a reivindicação pelo reconheci-
mento da profissão é um trabalha-
do da categoria que está sendo feito 
desde 2014. “Estamos satisfeitos 
com a rapidez com que esse gover-
no retornou as nossas solicitações. 
Acreditamos que conseguiremos 
desenvolver nossos projetos em 
parceria com essa gestão do GDF e 
os outros envolvidos”, explicou.
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empresa do mês

Bandeira de cartões 
brasiliense
A brasiliense ValeShop vem se destacando ao longo dos anos, como 
operadora de cartões de benefícios na capital federal
Por Jeniffer Rodrigues 

A empresa Tripar Bsb Administradora de Cartões Ltda 
foi criada em 1998, por Marconi Antônio de Souza, um dos 
pioneiros da capital federal. Trabalhando como uma opera-
dora de cartões de benefícios, criou a própria bandeira de 
cartões em 2007, a ValeShop, voltada para marcas proprie-
tárias, onde executa a emissão dos cartões. Após terceirizar 
o processamento de suas operações por nove anos, a Tripar 
desenvolveu um moderno sistema de software em geren-
ciamento de benefícios, criando então sua própria marca: a 
ValeShop.  Foi a primeira empresa da região a substituir os 
tickets de papel por cartões magnéticos, através do auxílio 
de investimentos em tecnologia, possibilitando destaque no 
mercado. “Em 2004, tínhamos aproximadamente 40% de 
market-share no mercado privado de alimentação no DF e 
hoje temos mais de 50%”, explicou Marconi. 

Passando a operar com equipamentos de captura de 
última geração, garantindo aos clientes, usuários e forne-
cedores a maior comodidade e agilidade nas operações, 
hoje a ValeShop tem sede em Brasília e está também em 
mais quatro cidades: Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janei-
ro e Fortaleza. A empresa possui credenciamento de mais 
de 30 mil estabelecimentos, atendendo cinco mil clientes e 
mais de um milhão de usuários. 

De acordo com o presidente da ValeShop, ela oferece 
aos seus clientes praticidade no gerenciamento dos bene-
fícios de seus funcionários, utilizando-se de moderna es-
trutura operacional e tecnológica, oferecendo flexibilidade, 
segurança e comodidade na realização de suas transações 
de compras. “Por ser especializada em meios de pagamen-
to eletrônicos, na emissão de cartões, com soluções com-
pletas para os diversos segmentos de negócios, contamos 
com uma plataforma que atende desde a captura, proces-
samento e desenvolvimento de produtos exclusivos nas 
áreas de alimentação (sendo o produto com maior impacto 
no faturamento da empresa), refeição, private label, bônus, 
convênios, combustível e gerenciamento de frota, manu-
tenção, cartões cultura, entre outros”, explicou Marconi.            

Um dos focos da ValeShop é o investimento em tec-
nologias, de forma a atender a altos padrões de segu-
rança, qualidade e disponibilidade, a ValeShop investiu 
em serviços gerenciados por empresa especializada em 
suporte e monitoração. “Adicionamos novas redes de 

captura, como SYSDATA e Cielo, aumentamos da inter-
conexão com máquinas de Transferência Eletrônica de 
Fundos (TEF) e fornecedores de conectividade para es-
tabelecimentos, entre outros, além de estarmos testando 
novidades que trarão ainda mais segurança e qualidade 
aos serviços, como Cartões com Chip, Integração com 
outras redes de captura/TEF (D-TEF, Pay & Go, Stone) 
e Pagamento com Celular (QR Code e/ou Tokens de 
Autorização)”, finalizou o empresário.

Em parceria com a Fecomércio-DF, os cartões da 
ValeShop, que atendem diversificados segmentos, rece-
berão a Marca Brasília impressa no verso e já estão rece-
bendo uma mudança gradativa no design. O novo cartão 
da empresa, o Safira, uma parceria com a bandeira Visa, 
já está com a marca. “Nossa empresa é genuinamente 
brasiliense e nosso intuito é chamar a atenção para o co-
mércio local e dos empresários para valorizarmos nossa 
cidade”, finalizou o Presidente Marconi Antônio de Souza. 
Para conferir mais sobre os produtos e serviços forneci-
dos pela ValeShop, confira o site: www.valeshop.com.br
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Marcelo Freitas
Jornalista

Maryane Carvalho
Estudante de  

Gestão Pública

 Thaise Arcuri  
Agente da Polícia Civil

Patrícia de Alcântara 
Bióloga e  

Professora universitária 

Yuri Nunes  
Empresário

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.

BOM BOMBOM BOM BOM

BOMRUIM RUIMRUIM RUIM

RUIM RUIMRUIMRUIM RUIM

A proteção à mulher deve 
ser permanente enquanto 

houver um agressor. A 
aplicação de multas não 
representa uma solução, 

mas impõe mais uma 
camada contra a covardia.

Acredito que seja um 
avanço importante pois, irá 
contribuir na diminuição 

dos casos de violências 
contra mulheres.  

“Doendo no bolso” talvez o 
agressor reflita e repense 

seus atos. Não acho que seja 
a solução, mas um recurso 
para combater a violência 

doméstica.

A conscientização e a 
percepção de que depende 
de todos o controle dessas 

pragas é essencial. Ações de 
prevenção são primordiais.

Uma pena! Brasília 
precisava movimentar mais 

o turismo.

Com essa lei, quando 
pode “pesar no bolso” gera 
repercussão e receio, mas 
ainda sim além da multa 

deve ser preso sem direito 
a fiança. 

Importante ter a multa, 
pois é mais uma forma 

de punição e, quem sabe, 
inibição do ato de agressão 

repetitivo.

 O ser humano é o principal 
responsável por esse 

aumento, não a chuva. É 
preciso ter higiene de seu 

meio ambiente.

Governo deveria se 
empenhar em sediar 

eventos esportivos, pois 
isso favorece diversos 

setores da cidade, 
atraindo investimentos.

Falta conscientização da 
população. Tem diversas 
matérias, propagandas 
e cartilhas de combate, 
sempre ignoradas. Só 

se atenta quando o pior 
acontece.

É péssimo para o comércio, 
pois segundo estatísticas, 

Brasília deixará de 
arrecadar R$100 milhões 

no período dos jogos.

É muito ruim que essas 
pragas estejam invadindo 

as cidades pois, acaba 
por prejudicar a saúde da 

população.

Considero errado não 
receber um evento 

importante como esse, 
porque influência de forma 

negativa nos aspectos 
econômicos de nossa cidade. 

As medidas de combate 
devem ser preventivas. 

A atuação do Poder 
Público tende a ser apenas 

nas crises e paliativa. 
Conscientizar a população 
deve fazer também parte.

No campo esportivo Brasília 
foi relegada a segundo 

plano. É lamentável 
olhar para o imponente e 

bilionário Mané Garrincha 
como inútil para um evento 

internacional.
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PARA VOCÊ QUE TEM POUCO TEMPO A PERDER, 

MAS MUITO CONHECIMENTO A GANHAR.

Escolha seu curso:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas  • Gestão Comercial 

Gestão em Recursos Humanos  • Gestão de Tecnologia da Informação 

Gestão Pública  • Marketing

Graduação em no máximo 2 anos e meio. 

INSCREVA-SE AGORA!
INSCRIÇÕES ABERTAS! 

df.senac.br/faculdade • 3217-8821

FAÇA SUA INSCRIÇÃO SOLIDÁRIA!

DOE 1KG DE ALIMENTO E AJUDE QUEM PRECISA!
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A SOLUÇÃO PARA 
AS NECESSIDADES
 DO SEU DIA A DIA.

É FÁCIL E RÁPIDO DE CONTRATAR. REALIZE PLANOS  
E REORGANIZE SEU PLANEJAMENTO FINANCEIRO. 
• As melhores e mais atrativas taxas do mercado;
• Não há cobrança de tarifas, apenas a incidência de juros 
   e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras);
• O prazo para o pagamento pode variar de 1 a 36 meses;
• O cliente pode escolher a melhor data para pagamento das parcelas;
• Até 59 dias de carência para pagamento da 1ª prestação.

Todo crédito deve ser utilizado de forma consciente, logo,  antes de 
contratar o Crédito Pessoal BRB verifi que se  a operação é adequada às 
suas necessidades fi nanceiras atuais.

brb.com.br      

       @brb_bancodebrasilia         @BRB.BancodeBrasilia         @BRB_oficial

BRB TELEBANCO 61 3322 1515   SAC BRB 0800 648 6161


