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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$3501
0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio

1R$ 349,86 - Bradesco Saúde Efetivo III E CA Copart 7 (registro na ANS nº 480.477/18-5), da Bradesco Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação 
e acomodação coletiva (tabela de janeiro/2019 - 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. Junho/2019.
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Fecomércio manifesta extrema preocupação com pacote 
fiscal do GDF encaminhado para Câmara Legislativa

Por Daniel Alcântara

A Fecomércio-DF manifestou extrema preocupação com o encaminhamento 
à Câmara Legislativa, pelo Poder Executivo local, dos projetos de lei de núme-
ro: 458/2019, que altera regras relativas ao instituto da substituição tributária; 
459/2019, que altera a Lei nº 5005/2012; e 460/2019, que regula os efeitos do de-
senquadramento de regimes diferenciados de tributação. De acordo com o pre-
sidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, o empreendedor, mais uma vez, é 
surpreendido por pacotes fiscais sem nenhuma discussão com o setor produtivo. 
“Mais uma vez os empreendedores e a economia local são surpreendidos pelo 
Poder Executivo ao encaminhar pacotes fiscais sem nenhuma discussão com os 
atores diretamente envolvidos, gerando instabilidade, insegurança jurídica e for-
çando a retração dos investidores, o que levará a retomada do crescimento eco-
nômico para um futuro incerto”, afirma Francisco Maia. Por essas razões, a Feco-
mércio reivindica ao Poder Legislativo que o tema seja exaustivamente discutido 
e que seja oportunizado ao setor produtivo tempo suficiente para apresentação 
de razões e fundamentos que levem a afastar ameaças ao empreendedorismo.
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MP que transfere controle 
da Junta Comercial do 
Distrito Federal segue para 
sanção presidencial
Por Fabiola Souza

O Senado Federal aprovou, no dia 
8 de maio, o Projeto de Lei de Con-
versão (PLV 5/2019) que transfere 
da União para o governo do Distrito 
Federal (GDF) o controle da Jun-
ta Comercial do Distrito Federal. O 

PLV segue agora para sanção pre-
sidencial. A Junta Comercial do Dis-
trito Federal (JCDF) é o órgão res-
ponsável pelo registro de atividades 
comerciais e empresas no âmbito 
do DF. Ela é vinculada ao Ministério 
da Economia, fazendo do DF o único 
ente da federação a não controlar 
a sua própria Junta Comercial. A 
transferência ocorrerá de forma au-
tomática no dia 31 de dezembro de 
2019, ou antes disso, caso o Executi-
vo edite um ato com essa finalidade.

Sesc Festclown recebe 40 
mil pessoas em cinco dias 
de festival
Por José do Egito

A 17ª edição do Sesc Festclown 
terminou dia 26 de maio, com mais 
de 50 atrações gratuitas que acon-
teceram no Complexo da Funarte, 
em todas as unidades do Sesc-DF, 
Hospital da Criança e zonas rurais. 
Com 30 companhias nacionais e 
internacionais, o festival atraiu cer-
ca de 40 mil pessoas de 22 a 26 de 
maio, e animou a programação cul-
tural do final de semana. Com pla-
teias lotadas e muita gargalhada, o 
Sesc Festclown trouxe importantes 
artistas do cenário cultural, além de 
prestigiar os artistas locais, propor-
cionando ao público cinco dias de 
atrações que conquistaram o cora-
ção dos brasilienses.

Errata
Comunicamos que na Re-
vista Fecomércio-DF (edição 
nº 248, de maio de 2019) foi 
publicado o artigo Reforma 
da Previdência (I), na coluna 
Doses Econômicas, com o 
crédito errado do autor. Nes-
ta edição, nº 249 de junho 
2019, publicamos novamen-
te com os dados correto do 
economista Carlos Eduardo 
Freitas. Leia o artigo na inte-
gra na página 39.   
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Muitas histórias de sucesso

Após apresentar na última edi-
ção a estrutura da Fecomér-
cio, Sesc, Senac, Instituto Fe-

comércio e a nossa nova Diretoria, 
desta vez fizemos questão de regis-
trar algumas das milhares de his-
tórias que escutamos e assistimos 
todos os dias dentro de nossas ins-
talações. São alunos, profissionais, 
atletas e artistas que vencem diver-
sas dificuldades na vida e alcançam 
resultados incríveis após passarem 
pelos serviços oferecidos em nossas 
instituições. São casos de superação 
que merecem ser compartilhados e 
valorizados. Eles também nos aju-
dam a mostrar como esse sistema 
pode auxiliar a comunidade.

Ainda sobre os nossos serviços, 
você poderá ler sobre as áreas de 
esporte, de saúde e as atividades 
do Sesc voltadas para os idosos. 
São diversos projetos e programas 
para todo o público. Sobre o Senac, 
a Faculdade está com o vestibular 
agendado aberto e dessa vez ele é 
solidário. Basta doar um alimento e 
o candidato estará apto para fazer a 
prova do curso escolhido.

No clima de festas juninas, fize-
mos um levantamento dos setores 
de comércio e serviços que estão 
aquecidos nesse período. São mais 

de 120 dias de festas, uma vez que 
elas começam em maio e terminam 
somente em agosto. É um excelen-
te momento para os microempre-
sários faturarem e garantirem um 
crescimento nas vendas. Também 
vemos um movimento maior em ju-
nho e julho com a proximidade das 
férias. Diversos eventos surgem 
e garantem o lazer na cidade. Não 
esquecendo também dos diversos 
pontos turísticos da nossa capital 
que podem ser aproveitados duran-
te todo o ano.

Uma preocupação latente no 
momento é o desacordo entre sin-
dicatos patronais e laborais, que 
encontram dificuldade na hora de 
fechar as convenções coletivas. 
Houve muitas mudanças impos-
tas pela Lei 13.467 – que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), mas precisamos lembrar que 
para atender os dois lados é preciso 
equilibrar as demandas e a capa-
cidade de cada um. Nessa edição, 
também falaremos sobre o aumen-
to no saldo de lojas fechadas, base-
ado em levantamento divulgado pela 
Fecomércio-DF e realizado em todo 
Brasil pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC).

Boa leitura.
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LUIZA 
TRAJANO
Por Fabíola Souza

 Natural de Franca, no interior 
de São Paulo. Nascida em 9 de 
outubro de 1951, a empresária está 
à frente da holding Magazine Luiza. 
Com empenho e muito trabalho, 
Luiza transformou a marca em uma 
das maiores e mais conceituadas do 
mercado de redes de varejo do Brasil. 
Ela deu início a sua vida profissional 
bem cedo, com apenas 12 anos 
de idade e aos 18 anos passou a 
trabalhar de forma efetiva. Trajano é 
pioneira em vendas pela Internet no 
Brasil e sob sua gestão administra 
cerca de 800 lojas do Magazine Luiza, 
distribuídas em 16 estados do Brasil 
e com um quadro de cerca de 23 mil 
funcionários. Formada em direito 
pela Faculdade de Direito de Franca, 
ela chegou a ocupar cargos em todos 
os setores da empresa, nos mais de 
25 anos de existência da mesma.
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800 lojas em 
todo país

 Presente em 
16 estados

23 mil 
funcionários

1. Se fosse possível, o que a Luiza 
Trajano de hoje daria de conse-
lhos profissionais para a garota 
de 11 anos que começou a vender 
nas férias escolares, em loja de 
Franca (SP)? 

Desde os 11 anos, quando come-
cei a vender na loja por conselho 
da minha mãe para conseguir di-
nheiro para dar os presentes que 
desejava, sempre fiz tudo com 
muita paixão. Talvez a única coisa 
que acredito que tenha faltado na 
minha adolescência foi estudar um 
tempo fora do país, mas isso não 
era algo comum naquela época.

2. Na sua opinião, a mulher enfren-
tou mais obstáculos do que os ho-
mens para empreender?

Antigamente, não só o varejo era 
liderado por homens, mas todos 
os mercados. Eu nunca deixei to-
mar pelo preconceito nem mudar 
minha forma de gestão feminina 
para enfrentar essa realidade. 
Ainda existem muitos ambientes 
machistas e quase exclusivamen-
te liderados por homens, mas este 
cenário está mudando até por in-
teligência das empresas, já que as 
características das mulheres es-
tão muito mais de acordo com os 
novos modelos de administração.

3. Vinda de uma família de co-
merciantes, já afirmou que “todo 
mundo vende alguma coisa na 
vida”. Na sua opinião, quais são os 
principais atributos para um bom 
vendedor?

Todos somos vendedores de algo, 
até um médico precisa “se ven-
der” para fidelizar seus pacientes. 
É fundamental um vendedor ter a 
confiança do seu cliente, e isso só 
se consegue com bom atendimen-
to, honestidade e ética para criar 
uma interação. 

4. Eleita a terceira executiva mais 
poderosa do País, segundo a revis-
ta norte-americana Forbes, como 
considera ser mulher empreende-
dora no Brasil?

As mulheres são a maioria dos 
empreendedores do País. Muitas 
vezes por força de criar uma renda 
extra para complementar o salá-
rio ou até devido a vários motivos, 
como estar excluída do mercado 
de trabalho formal. Acredito na 
força das mulheres, que vencem 
todas as barreiras para empreen-
der com criatividade.

 5. A rede Magazine Luiza já foi elei-
ta uma das melhores empresas 
para se trabalhar no Brasil pelo Ins-
tituto Great Place to Work e já abriu 
o capital na Bolsa de Valores. Como 
proprietária, já ganhou o prêmio 
Empreendedor do Ano, pela empre-
sa Ernst & Young. O que mais pode 
ser alcançado em termos profissio-
nais, na sua opinião? 

Estamos entre as melhores empre-
sas para se trabalhar há 22 anos, 
e permanecer nesta lista, apesar 
de tanto crescimento, é uma mar-
ca muito difícil. Digo sempre que 
não temos sucesso, estamos com 

sucesso, é preciso trabalhar cada 
dia mais para permanecer com as 
conquistas. Porém, a marca que 
profissionalmente mais me orgu-
lha são os milhares de empregos 
gerados em nosso país. 
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6.Certa vez, você declinou do convite 
de integrar o Ministério das Micro e 
Pequenas Empresas. Na época, disse 
que estar na operação ajuda a conhe-
cer as dificuldades. Na sua opinião a, 
quais são as principais dificuldades 
do empresário no Brasil de hoje?

Desde a década de 90, passamos 
por dezenas de crises, cortes, trocas 
de ministros e planos econômicos. 
O empresário brasileiro está acos-
tumado com as adversidades, mas 
esperamos que algumas reformas 
possam transitar com urgência para 
melhorar o ambiente econômico e 
que reflitam no crescimento de ren-
da e emprego para a população. A 
reformas da previdência e tributária, 
inclusive com a simplificação, preci-
sam ser trabalhadas com rapidez. 

7.No ano passado, segundo rela-
tório da empresa, a rede Magazine 
Luiza teve vendas totais de R$ 14,4 
bilhões. Há planos de expansão com 
esses resultados?

Estamos sempre em expansão, 
mesmo nos anos desta prolongada 
crise econômica, tivemos expres-
sivo crescimento. Só no ano passa-
do foram 100 novas lojas abertas, e 
neste ano também manteremos o 
ritmo de expansão.

8.O Magazine Luiza não tem pre-
sença no Distrito Federal, somente 
pela Internet. Por que a empresa 
ainda não veio para cá? Há planos 
para isso acontecer? 

Sim, temos muito desejo de ter pre-
sença física no Distrito Federal, e a 
empresa tem planos para isso. Não 
expandimos antes por questões de 
oportunidade e prioridades de ocu-
pação em Estados onde já tínhamos 
presença física, mas com algumas 
falhas de cobertura.

9.Quais são suas atribuições na em-
presa fundada em 1957, atualmente?

Atualmente sou presidente do 
Conselho de Administração, mas 
despacho diariamente na sede do 
Magazine Luiza.

10. Você criou um disque-denúncia 
interno no Magazine Luiza para que 
funcionárias denunciem crimes de 
violência doméstica. Por que isso foi 
necessário?

Uma gerente da empresa foi as-
sassinada pelo marido em julho 
de 2017 e ficamos extremamente 
abalados quando essa notícia sur-
giu. Metade dos nossos quadros de 
funcionários é formada por mulhe-
res. Vimos, com essa tragédia, que 
era hora de agir. Nasceu assim o 
Canal da Mulher, uma rede de pro-
teção para as funcionárias com um 
disque-denúncia.

11. Como funciona esse disque-
denúncia?

Imediatamente ao relato de um 
ato violento do marido ou compa-
nheiro, montamos um grupo de 
ajuda no Comitê de Violência Con-
tra Mulheres do Grupo Mulheres 
do Brasil e do Instituto Patrícia 
Galvão. É fornecido apoio jurídi-
co e psicológico, além de mapear 
as possibilidades de mudança de 
local de trabalho da funcionária e 
acionar as autoridades.

12. O que você precisou movimentar 
para criar esse disque-denúncia? 
Foi fácil a implementação? Acha 
possível e positivo que outras em-
presas adotem a mesma medida?

É necessário o engajamento de 
empresas nesta questão, a im-
plementação é fácil e o acolhi-
mento que as empresas podem 
realizar neste caso pode fazer a 
diferença entre a vida e a morte, 
estamos fazendo um movimento 
forte para que os CEOs de em-
presas se envolvam pessoalmen-
te com a questão. Também fize-
mos uma campanha publicitária 
no Magazine Luiza pedindo para 
que todos metam a colher nas 
relações abusivas e denunciem, 
ao contrário do ditado que diz 
que “em briga de marido e mu-
lher não se mete a colher”.
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aconteceu

CIRCUITO DE CORRIDAS 

Etapa oficial em Brasília do Circuito Sesc de Corridas reuniu mais de 
mil atletas em prova realizada na Esplanada dos Ministérios
Por Liliam Rezende

A etapa Brasília do Circuito Sesc 
de Corridas contou com a pre-
sença de mais de mil atletas, 

no dia 15 de junho, para uma corrida 
noturna na Esplanada dos Ministé-
rios. Foram disputadas as provas de 
5 e 10 km, além da corrida infantil. 
Cerca de 130 empregados do Sesc 
trabalharam na logística do evento, 
que contou com uma grande estrutu-
ra oferecendo atividades recreativas, 
show ao vivo, hidratação, massagem 
e orientações para os participantes.

O diretor regional do Sesc-DF, 
Marco Tulio Chaparro, destacou a 
beleza do percurso e a possibilida-
de de outra corrida ainda este ano. 
“O Sesc tem como uma das suas 
missões institucionais o fomento ao 
esporte. Essa primeira corrida foi 
um sucesso, por isso acredito que 
vamos realizar mais uma prova no 
segundo semestre. Brasília tem a 
vantagem de ser um museu a céu 
aberto, o que agregou ainda mais 
valor a corrida”, contou.

Já o coordenador de Desenvol-
vimento Físico-Esportivo e Lazer do 
Sesc-DF, Fabrício de Oliveira, expli-
cou a ideia de também realizar outras 
corridas no ano que vem, em várias 
regiões administrativas da cidade. “O 
Sesc promove o acesso ao esporte 
de forma de democrática, por isso 
vamos realizar corridas além do Pla-
no Piloto, em praças como Ceilândia, 
Gama e Taguatinga”, finalizou. Para 
saber o resultado da corrida acesse 
www.sescdf.com.br e confira a lista 
com os vencedores.

CIRCUITO SESC  
DE CORRIDAS 2019

As inscrições para o Circuito 
Sesc de Corridas 2019 ocorreram 
no período de 22 de maio a 10 de 
junho. Além disso, foram disponi-
bilizadas 100 novas inscrições nos 
dias 13 e 14 de junho. Os interessa-
dos apresentaram o documento de 
identidade, CPF e a credencial do 

Sesc no caso de trabalhadores do 
comércio e de serviços. 

Os valores da taxa são diferen-
ciados conforme a categoria: R$ 35 
para trabalhadores do comércio e 
de serviços, dependentes e idosos 
acima de 60 anos; R$ 55 para públi-
co em geral e dependentes, além de 
gratuidade para PCD e entrega de 
1kg de alimento não perecível para 
as crianças. Durante a prova ocorre-
ram atividades paralelas com apre-
sentações de banda, brinquedos 
infláveis, jogos de salão, piscina de 
bolinhas e massagem. 
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convenções coletivas

SINDICATOS PATRONAIS E LABORAIS 
ENCONTRAM DIFICULDADE NA HORA 
DE FECHAR ACORDOS COLETIVOS DE 
TRABALHO
Por Daniel Alcântara 

Este é o segundo ano que os sin-
dicatos patronais e laborais irão 
negociar as Convenções Cole-

tivas após as mudanças impostas 
pela Lei 13.467 – que altera a Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT). A 
mudança na legislação trouxe uma 
série de pontos e tornou a negocia-
ção entre empregado e patrões mais 
aberta. Também determinou que as 
convenções e acordos prevalecem 
sobre a legislação em diversos pon-
tos como: jornada de trabalho, inter-
valo, banco de horas, plano de carrei-
ra, home office, trabalho intermitente 
e remuneração por produtividade.

O advogado Roberto Lopes, da 
Divisão Sindical da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), explica que 

apesar da Lei nº 13.467/2017 vigo-
rar desde 11 de novembro de 2017, 
somente agora é que seus reflexos 
são sentidos pelas entidades sindi-
cais. “As novas regras ainda estão 
sendo assimiladas pelos sindicatos 
dos trabalhadores, situação que di-
ficulta as discussões na mesa de 
negociação”, informa. Uma dica 
apresentada por Roberto para que 
as negociações sejam mais rápidas 
e eficazes é que os sindicatos, tanto 
laborais como patronais, conheçam 
mais a realidade do setor. “Também 
é importante ter bom relacionamen-
to com os negociadores das enti-
dades dos trabalhadores”, sugere. 
O advogado lembrou ainda que, na 
negociação coletiva é importante 
saber construir bem a pauta patro-

nal, com reivindicações que também 
representam o que é de interesse 
do empresário, além de conhecer a 
legitimidade do sindicato com o qual 
se está negociando.

Para ele, a reforma trabalhista 
deu poder à negociação coletiva, 
pois com a prevalência do nego-
ciado sobre o legislado (art. 611-A 
CLT), as Convenções e Acordos 
Coletivos de Trabalho realçaram 
uma das principais prerrogativas 
dos sindicatos, que é participar da 
negociação coletiva. “Por conta dis-
so, a contribuição assistencial, que 
é aquela devida pelas categorias 
econômicas e profissionais aos sin-
dicatos exatamente por ter exercido 
a negociação, ganhou relevância, 
visto que só pode ser cobrada se 
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o sindicato efetivamente fechar a 
negociação”, destaca o advogado 
da CNC. “É uma alternativa para o 
financiamento das entidades tanto 
que o Conselho de Representantes 
da CNC, ciente disso, estabeleceu, 
através da Resolução CR/CNC Nº 
047/2019, de 09/05/2019, a integra-
ção dessa contribuição como mais 
uma fonte de receita do Sicomércio, 
inclusive fixando sua partilha entre 
sindicato, federação e confedera-
ção”, esclareceu Roberto.

Com as mudanças, muitos sin-
dicatos estão tendo dificuldades 
para fechar a Convenção Coletiva 
2019/2020. É o caso do Sindicato 
do Comércio Varejista do Distrito 
Federal (Sindivarejista-DF). O vice-
-presidente da Fecomércio-DF e 
presidente do Sindivarejista, Edson 
de Castro, diz que o imbróglio está 
na discordância sobre o horário de 
funcionamento das lojas nos feria-
dos e benefícios pedido pelo sindica-
to laboral. “O comércio hoje precisa 
funcionar todos os dias do ano e de 
preferência 24 horas, pois existem 
muitas lojas fechando. Além disso, 
os trabalhadores estão pedindo ces-
ta básica e o empresário não está 
podendo arcar com essa despesa 
no momento”, aponta Castro. Ainda 
segundo ele, o reajuste da data base 
deve ser de 5,7%. Após a mudan-
ça na legislação trabalhista, Edson 
acredita que muitos sindicatos de-
vem se fundir para garantir a sobre-
vivência. “O sindicato que realmente 
não prestar serviço para as empre-
sas associadas não terá renda para 
pagar as despesas”, apontou. 

O presidente do Sindicato das 
Empresas de Compra, Venda, Lo-
cação e Administração de Imóveis 
Residenciais e Comerciais (Secovi-
-DF), Ovídio Maia, está com a mesma 
questão, não fecham a convenção há 
dois anos. Segundo Maia, o trabalho 
dos sindicatos não pode ser apenas 
buscar o melhor ticket ou o maior 
percentual de aumento salarial. “O 
que o empregado quer é que exista 
uma estabilidade de emprego. Esse 
é o serviço que estamos buscando. 
Acredito que não adianta ficar dis-
cutindo cláusulas esdrúxulas, pois 
houve uma mudança com a Reforma 
Trabalhista”, avalia Ovídio. Ele res-
salta ainda que o índice de desem-
prego é muito alto. “Temos que nos 
adequar. Os sindicatos laborais do 
Brasil ainda não caíram na realida-
de que mudou, agora a negociação 
é outra. Eles precisam conhecer um 
pouco mais sobre isso, temos que 
dar as mãos”, informa. 

Segundo o presidente é preciso 
negociar, não se pode conversar 
sem alternativas e sugestões. “Nós 
temos que sentar à mesa para 
negociarmos com equilíbrio. Não 
podemos sentar sem alternativas, 
sem sugestões, ou ficar discutin-
do”, destaca. “O mais importante 
é a manutenção do emprego e o 
empresário quer gerar renda. Que-
remos que os sindicatos laborais 
façam uma reflexão. Grandes ca-
tegorias econômicas do Brasil ain-
da não assinaram as convenções”, 
ressalta Ovídio. “A reforma cons-
truiu um ambiente desafiador para 
as entidades de classe, tornando 

necessária a adoção de novos com-
portamentos e compromissos”, 
conclui. O Secovi informa, ainda, 
que as conversas estão reiniciando 
neste ano. Em 2018, as partes não 
chegaram a um acordo. “A nossa 
relação com o sindicato laboral da 
categoria sempre foi respeitosa. 
Eles estão imbuídos em defender a 
classe avidamente, mas temos que 
buscar um entendimento comum, 
que seja bom para ambas as par-
tes”, conclui Ovídio Maia. 

O Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Material de Escritório, Papela-
ria e Livraria (Sindipel-DF), também 
enfrenta dificuldades, por entender 
que as entidades representativas 
dos trabalhadores não enxergam o 
atual momento ruim da economia, 
fazendo pedidos totalmente fora da 
atual conjunta das empresas. “A 
dificuldade está sendo grande. Os 
faturamentos das empresas já não 
são os mesmos de antigamente e 
tem caído a cada dia que passa”, diz 
o presidente do Sindipel, José Apa-
recido da Costa Freire. “Eles estão 
pedindo um aumento muito alto e as 
empresas estão sentindo dificulda-
de em atender as demandas. Esta-
mos conversando para tentar che-
gar a um acordo, colocando todas 
as possibilidades possíveis”, explica 
Aparecido. 
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A Faculdade de Tecnologia 
Senac-DF está com as ins-
crições abertas para o vesti-

bular agendado, com provas todas 
as terças (14h), quintas (19h) e aos 
sábados (9h), até dia 20 de agos-
to. A novidade para o segundo se-
mestre de 2019 é que o vestibular 
é solidário. O valor da inscrição é 
um quilo de alimento não perecí-
vel para ser doado a instituição de 
caridade, Creche Renascer, locali-
zada no Setor Leste. Os candidatos 
deverão entregar o alimento no dia 
da prova, que será aplicada na uni-
dade da 903 Sul. A avaliação dos 
candidatos abrangerá os conheci-
mentos comuns ao ensino médio e 
será constituída por uma prova de 
redação, com dois temas.

A inscrição pode ser feita 
pela internet (www.df.senac.br/
faculdade) e presencialmente na 
Central de Relacionamento com 
o Aluno, na unidade da Faculda-
de Senac, localizada na 903 Sul, 
de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 20h30. São oferecidas vagas 
remanescentes do vestibular tra-
dicional, nos cursos de tecnolo-
gia em Gestão Comercial – nota 
4 no MEC (noturno), Gestão da 
Tecnologia da Informação (notur-
no), Marketing (noturno), Gestão 
de Recursos Humanos (noturno), 
Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas (matutino e noturno) e Ges-
tão Pública (noturno). Os cursos 
serão ministrados na 903 Sul.

Saiba mais sobre cada curso:

GESTÃO COMERCIAL

Duração: 2 anos
Objetivo Geral: Capacitar os pro-

fissionais para atuarem na área de 
comércio varejista, atendendo às 
necessidades dos clientes, consumi-
dores, fornecedores, parceiros logís-
ticos e organizações governamentais 
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 tomar 
decisões e agir com eficiência e efi-
cácia em se tratando dos sistemas 
de informação.

 

MARKETING

Duração: 2 anos
Objetivo Geral: Formar profissio-

nais com sólidas competências e habi-
lidades em Marketing capazes de rea-
lizar pesquisas e análises de mercado, 
gerenciar e planejar as atividades de 
compra, armazenagem e distribuição 
de mercadorias, bem como identifi-
car novas oportunidades no varejo e 
implementar programas destinados 
à criação e monitoramento de novos 
produtos; entre outras competências 
diretamente ligadas à profissão.

GESTÃO DE RECURSOS  
HUMANOS

Duração: 2 anos
Objetivo Geral: Formar profis-

sionais 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 públicas e 
privadas.

 

ANÁLISE E DESENVOLVIMEN-
TO DE SISTEMAS

Duração: 2 anos e meio
Objetivo Geral: Formar profis-

sionais para atuarem em plane-
jamentos e execução de projetos, 
análise de processos para concep-
ção e desenvolvimento de sistemas 
informatizados na área de Tecnolo-
gia 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.

VESTIBULAR SOLIDÁRIO  
AGORA É AGENDADO
Por Luciana Corrêa

faculdade senac
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DF REGISTRA FECHAMENTO DE LOJAS 
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019 
Por Daniel Alcântara

O Distrito Federal fechou mais 
estabelecimentos do que abriu 
durante os três primeiros me-

ses de 2019, com saldo negativo de 
-107 empreendimentos com vínculo 
empregatício. É o que aponta levan-
tamento divulgado pela Federação do 
Comércio do DF e realizado em todo 
Brasil pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). Na mesma base 
de comparação, 2016 foi o período 
em que o DF teve o maior saldo ne-
gativo entre abertura e fechamento 
de estabelecimentos comerciais, 
com saldo de -936 lojas fechadas. Já 
o melhor primeiro trimestre foi re-
gistrado em 2014, ano em que a pes-
quisa começou a ser realizada, com 
187 aberturas. Em âmbito nacional, 
nos três primeiros meses deste ano 
o país acumulou um saldo de negati-
vo de 39 pontos de venda.

 O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, explica que o número 
negativo na capital do País é explica-
do pelo desempenho ruim da econo-

mia e pela alta taxa de desemprego. 
“O Brasil ainda não superou a crise. O 
DF é uma das unidades da Federação 
que apresenta o menor desempenho 
em vendas. Aliado a isso, temos um 
grande número de desempregados 
e um nível elevado de endividados, o 
que justifica o grande fechamento de 
lojas na capital”, explica.

 O chefe da divisão econômica da 
CNC, Fábio Bentes, diz que a econo-
mia brasileira está em um processo 
lento de recuperação. Nos últimos 
dois anos a economia cresceu 1%, 
e a expectativa para 2019 vem sendo 
revisada para baixo consecutivamen-
te, informa Bentes. “Um dos fatores 
que podem mudar essa realidade 
na abertura de lojas é a questão da 
Reforma da Previdência, que tem um 
papel central no processo de recupe-
ração da economia, não que salve o 
ano de 2019”, diz. “A economia neste 
ano vem sendo desidratada, boa par-
te do processo de recuperação passa 
a ser postergado, caso a reforma não 

seja aprovada”, completa.

 O ano de 2018 se encerrou com 
a abertura de cerca de 8,1 mil lojas 
no País. “Encerramos 2018 com 
uma previsão boa, agora com um 
primeiro trimestre ruim, com saldo 
negativo de 39 lojas, toda a previsão 
inicial positiva para o ano pode não 
se confirmar”, avalia Bentes. O eco-
nomista da CNC explica ainda que 
para que o ano tenha um incremen-
to na abertura de lojas é necessário 
que as revisões econômicas negati-
vas sejam estancadas. 

 METODOLOGIA
O levantamento é realizado com 

a base de dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(CAGED) do Ministério do Trabalho. 
Em função disso, os resultados já 
são apresentados por saldo. Não 
são disponibilizados os números de 
abertura e fechamento de lojas iso-
ladamente, apenas o saldo final.
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SETOR IMOBILIÁRIO VAI AO CONGRESSO 
NACIONAL E APRESENTA DADOS DA 
HABITAÇÃO BRASILEIRA 
No documento são expostos os expressivos números do setor de 
condomínios pelo Brasil, que emprega 720,4 mil brasileiros 
Por Fabíola Souza 

por dentro do sistema - fecomércio

A Câmara Brasileira de Comér-
cio e Serviços Imobiliários 
(CBCSI) da Confederação Na-

cional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) reúne os Sin-
dicatos das Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de 
Imóveis Residenciais e Comerciais 
(Secovi) de 15 estados e do Distrito 
Federal. Com o objetivo de apresen-
tar a Agenda Legislativa & Projetos 
Prioritários – Setor de Comércio e 
Serviços Imobiliários 2019/2020, aos 
parlamentares escolhidos na última 
eleição, os representantes dos Se-
covis de todo o Brasil entregaram o 
documento para deputados e sena-
dores no dia 28 de maio, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília.

O presidente do Secovi-DF e vice-
-presidente da Fecomércio-DF, Oví-
dio Maia, foi o coordenador da re-
gião Centro-Oeste, que contou com 
o grupo de trabalho composto pelo 
presidente do Secovi do Mato Gros-
so, Marco Pessoz; o presidente do 
Secovi Mato Grosso do Sul, Marcos 
Augusto Netto; e o presidente do 

Secovi Goiás, Ioav Blanche. Segundo 
ele, a agenda de 2019 tem o intuito 
de apresentar aos parlamentares 
que foram eleitos para o primeiro 
mandato – que são mais de 50% dos 
políticos – as informações atualiza-
das do segmento, pois é um merca-
do que apresenta um alto nível de 
regulamentação e é alvo de inúme-
ros projetos que tramitam na Câma-
ra e no Senado. “O objetivo principal 
do segmento imobiliário é trabalhar 
junto com os poderes do Executivo, 
Legislativo e Judiciário, a segurança 
jurídica do setor. Para garantir a ma-
nutenção da confiança dos negócios 
imobiliários, além de privilegiar as 
boas práticas e o amparo para toda a 
sociedade com medidas que garan-
tem a estabilidade do ordenamento 
jurídico, afastando eventuais vícios 
legais”, disse Ovídio Maia. Todos os 
parlamentares que receberam o do-
cumento se mostraram interessa-
dos em debater as questões relati-
vas ao setor de habitação brasileira.

No dia 29 de maio, a Câmara Brasi-
leira de Comércio e Serviços Imobili-

ários se reuniu na CNC para debater 
assuntos de interesse do setor que 
impactam diretamente a atividade 
imobiliária brasileira. Entre eles a 
paralisação de programas de fi-
nanciamento de habitação social, 
como o Minha Casa Minha Vida, e 
o momento ruim da economia, que 
impacta diretamente nas vendas do 
setor. O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, compareceu à reu-
nião e destacou que a entidade está 
disponível no que for preciso para 
ajudar na evolução do trabalho da 
Câmara. “Quando a economia do 
País começar a deslanchar o setor 
que mais terá investimento será a 
área imobiliária. É preciso estar pre-
parado para essa nova era. Se de-
pender da CNC as coisas vão acon-
tecer”, disse Tadros.
O coordenador do grupo e também 
presidente do Secovi do Rio de Ja-
neiro, Pedro Wähmann, informou 
que a expectativa da melhora do 
setor depende da melhora da eco-
nomia como um todo. “Não tem um 
setor econômico que vai bem com o 
crescimento pequeno da economia”, 
disse. “Parece que o grande sinal 
que os investidores e agentes pro-
dutivos estão esperando é a aprova-
ção da Reforma da Previdência, que 
terá um significado grande para dar 
sinais de que o País é viável a longo 
prazo e assim atrair novos investi-
mentos, inclusive os estrangeiros”, 
disse. Segundo Wähmann, o que 
cabe a Câmara no momento é discu-
tir o encaminhamento das questões 
pertinentes ao setor e estar presente 
dentro do Congresso Nacional e do 
Executivo para levar a posição do 
segmento imobiliário para melhorar 
a legislação atual.
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FECOMÉRCIO-DF ELEGE REPRESENTANTES PARA CARGOS VAGOS NA DIRETORIA

Por Daniel Alcântara

O presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e 
Comerciais do Distrito Federal (Secovi-DF), Ovídio Maia, foi eleito, por unanimidade, o terceiro vice-presidente da 
Fecomércio-DF. A votação foi realizada durante reunião de diretoria da entidade, no dia 31 de maio. Ovídio destacou 
o trabalho que vem sendo realizado pelo presidente da entidade, Francisco Maia, e agradeceu o apoio de todos. “O 
nível da gestão é de excelência, toda a equipe da Federação é qualificada. Com competência e habilidade, o presidente 
vem instigando os diretores a desenvolverem um trabalho com transparência e segurança, pensando no futuro da 
cidade”, disse.
O presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores (Sindiloc), Júlio Torres Ribeiro, foi eleito 
para o cargo de vice-presidente sem numeração; o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços de Infor-
mática, Charles Dickens, foi eleito como segundo diretor-secretário da Fecomércio; o presidente do Sindicato das 
Empresas Prestadoras de Serviços e Especializadas em Bombeiro Civil, José Evânio Bernardo, e o vice-presidente 
do Sindicato das Empresas de Loterias, Jair Magalhães Júnior, foram eleitos como diretores-adjuntos da entidade.

PROJETO ELABORADO PELA FECOMÉRCIO COM OBJETIVO DE REDUZIR USO  
DE SACOLAS PLÁSTICAS É APROVADO NA CLDF 
Por Daniel Alcântara.

Um projeto elaborado pela Fe-
comércio-DF, junto com o 
Sindicato dos Supermercados 

(Sindsuper-DF) e o Serviço de Lim-
peza Urbana (SLU), apresentado ao 
deputado distrital Leandro Grass 
(Rede), foi aprovado nesta quarta-
-feira (5), pela Câmara Legislativa 
do DF. O projeto pretende adotar 
uma nova cultura na capital do País, 
estimulando o uso de bolsas retor-
náveis, com o objetivo de reduzir 
drasticamente o número de sacolas 
plásticas distribuídas. Os estabe-
lecimentos poderão comercializar 
sacolas reutilizáveis, confecciona-
das com material resistente e que 
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suporte o transporte de produtos e 
mercadorias em geral.

A proposta estabelece um prazo 
de 12 meses para implementação. 
Agora, o projeto segue para sanção 
do governador. O presidente da Fe-
comércio-DF, Francisco Maia, en-
fatizou a importância da norma. Se-
gundo ele, é urgente a necessidade 
de criar alternativas criativas para o 
comércio, e consequentemente para 
o meio ambiente. “Estamos acostu-
mados a receber sacolas plásticas 
fornecidas pelos supermercados, 
mas precisamos nos conscientizar 
quanto à finalidade e descarte des-
sas sacolas”, disse Francisco Maia.

O deputado Leandro Grass des-
tacou a colaboração da Fecomércio. 
O parlamentar afirmou que quando 
virar lei, junto com as demais medi-
das já previstas na legislação, a ma-
téria colocará o Distrito Federal em 
posição de destaque na redução de 
resíduos de fontes plásticas. Dados 
divulgados pelo gabinete do distrital 
da Rede Sustentabilidade mostram 
que, a cada ano, 500 bilhões de saco-
las plásticas são produzidas no mun-
do. No Brasil, cerca de um bilhão de 
unidades são distribuídas mensal-
mente nos supermercados. Uma sa-
cola plástica demora ao menos 300 
anos para se decompor.

Júlio Torres Ribeiro (E); Ovídio Maia, Francisco Maia, Charles Dickens



18  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  19

gastronomix

Rodrigo Caetano
Jornalista
e blogueiro

www.portalgastronomix.com.br 

rodcaetano@hotmail.com

www.facebook.com/portalgastronomix

@portalgastronomix

BACO COMEMORA 20 ANOS  
COM PIZZAS ESPECIAIS

Para celebrar o novo ciclo da Baco, que comemora 20 anos de Casa, Gil 
Guimarães chamou os chefs Alex Atala, Rodrigo Oliveira, Marcos Livi e 
Mara Alcamin para preparar pizzas com coberturas inéditas. 
• Atala, do D.O.M, apresenta a sua pizza com escargot, abacate e burrata
• Rodrigo Oliveira, dos restaurantes Mocotó e Balaio, traz uma pegada nor-
destina com carne seca na nata, abóbora cabotiá, mozzarella de búfala, 
pesto de coentro com beldroega e pimenta biquinho
• Marcos Livi, dos bares Verissimo e Quintana, inova ao criar sua base da 
pizza com creme de abobrinha verde, gorgonzola, pancetta, mozzarella de 
búfala, radicchio, pinoli e basilico cristalizado
• Mara Alcamin, do Universal, fecha a lista de chefs oferecendo pizza de 
carne de lata, mozzarella de búfala, linguiça caseira suína, molho de tomate, 
pimenta dedo de moça, cebola roxa, coentro e rapadura

Pizzaria Baco 

408 Sul, Bloco C, loja 35

Telefone: (61) 3244-2292

BHotel   

SHN Quadra 5 BL J Lote L- Asa Norte

Telefone: (61) 3962-2000

FEIRINHA  
RURAL 
PRODUTOS 
ORGÂNICOS 
Mais de 20 agricultores de frutas, 
verduras e flores, além de criado-
res de suínos, caprinos e de abe-
lhas, trazem produtos diretamente 
do campo para Feirinha Rural da 
Asa Sul, que acontece todos os sá-
bados, das 8h às 14h, na quadra da 
709/909 da Asa Sul. A Feira Rural 
dos Sindicatos da Federação de 
Agricultura e Pecuária do Distrito 
Federal (Fape-DF) é uma ação que 
promove o consumo consciente de 
produtos que são produzidos arte-
sanalmente e em Brasília. Na feira, 
também são vendidos chocolates 
artesanais, pão de queijo caseiro, 
biscoitos caseiros, entre outros.

TÁ CHEGANDO O BRINDA BRASIL 
O Brinda Brasil será realizado no B Hotel (Setor Hoteleiro Norte) nos dias 
14 e 15 de junho. No espaço, mais de 20 vinícolas brasileiras, entre parti-
cipantes cativas e estreias no Distrito Federal, estarão expondo seus es-
pumantes e vinhos. O primeiro lote antecipado sai a R$ 130,00 pelo site 
www.bilheteriadigital.com.O evento leva a assinatura dos organizadores 
Rodrigo Leitão e Emília Carvalho. 

Jantar Harmonizado no Restaurante do BRINDA BRASIL – 14 e 15 de junho

Capacidade: 60 pessoas / dia

R$ 250 por pessoa  (jantar e acesso ao salão até 15 de maio)

Convites e informações: (61) 98193-8313
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B HOTEL BRASÍLIA  
LANÇA PROJETO MUSICAL
No B Hotel Brasília, as quintas, sextas e sábados vão ficar mais animadas. O 
projeto Som no B contará com noites de soul, jazz e música brasileira no Bar 
16, localizado na cobertura. A ideia é animar os happy hours entre os meses 
de maio e junho. Da cobertura, já famosa na cidade por conta dos cobogós, é 
possível ter uma bela vista de Brasília com o Parque da Cidade, Torre de TV e 
redondezas do Estádio Mané Garrincha.

B Hotel Brasília – Setor Hoteleiro Norte, quadra 05, bloco J
Som no B – B Hotel Brasília
Valores: R$ 30,00 revertidos em consumação no local
Reservas e Informações: reservas@bhotelbrasilia.com.br e recepcao@bhotel-
brasilia.com.br ou (61) 3962-2000

AUMENTA O CONSUMO DE CAFÉ 
O consumo de café no Brasil deverá crescer 3,6% neste ano, segundo projeções da Associação Brasileira da Indústria 
do Café – ABIC. Este otimismo está relacionado à retomada econômica que começou a se apresentar no ano passado 
quando houve avanço de 4,8% deste mercado, o melhor resultado desde 2006.
A entidade aponta que cerca de 35% da população opta por tomar a bebida em cafeterias e que este é um segmento que 
tem bastante potencial para crescer, devendo impulsionar ainda mais o consumo de café. Em países como Inglaterra e 
Portugal esse índice é superior aos 70%, o que indica que o mercado pode vivenciar um amplo crescimento. Para os cafés 
especiais, o aumento do consumo anual deve atingir 15,7% até 2021, segundo a ABIC. A expansão desse mercado serve 
para atender uma exigência cada vez maior do consumidor por um produto de qualidade e de gosto mais sofisticado.

GUIAS GASTRONOMIX JÁ NO AR
O Portal Gastronomix preparou uma série de guias de onde comer e beber 
em algumas cidades do Brasil e do mundo. Já estão publicadas dicas de 
Nova York, Paris, Londres e São Paulo. A cada semana, um grande guia 
com cerca de 30 dicas cada um é postado no www.portalgastronomix.com.
br . Para consumo rápido, há um resumo deles no instagram @portalgas-
tronomix. No forno para sair, as dicas de Buenos Aires, Cidade do México, 
Rio de Janeiro e Brasília. 

DESPEDIDA!
 - Queridas e queridos leitores, obri-
gado pela sua companhia aqui neste 
espaço. São quase 10 anos ocupan-
do estas duas preciosas páginas 
da revista. É tempo de renovação. 
Quem quiser continuar acompa-
nhando dicas de gastronomia no 
Brasil e no mundo pode acessar 
o www.portalgastronomix.com.br e 
o instagram @portalgastronomix. 
Agradeço ao carinho do meu editor 
Diego Recena, dos profissionais da 
casa e de todos que passaram por 
este espaço aqui. Abraços! 

O PRIMEIRO ISAKAYA DA CIDADE 
Cristiano Komiya, responsável pela cozinha do New Koto, na 212 Sul, vai abrir o primeiro isakaya da capital ao lado do res-
taurante. Isakaya é um bar japonês que serve saquê, drinks e comidinhas como guiozas, berinjela com missô, tempuras 
e o lamén, sopa feita com caldo rico com macarrão, legumes ou carnes. A ideia era sonho antigo do seu pai que vai sair 
do papel. As obras estão em pleno vapor e a inauguração está prevista para o segundo semestre. 
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somos sistema fecomércio-DF

Sustentabilidade
Por Liliam Rezende

O Sesc-DF reconhece o trabalho desempenhado 
pela produtora R2 Produções e em 2018 emitiu um 
certificado de sustentabilidade social pela atuação 
da produtora em conjunto com o programa Mesa 
Brasil Sesc. Cerca de 217 instituições sociais, como 
creches, asilos e entidades de assistência social re-
cebem alimentos doados pelo programa. Ao todo, 
mais de 64 mil pessoas já foram beneficiadas em 
parceria com o Mesa Brasil Sesc - Programa de 
Segurança Alimentar e Nutricional. Para o diretor 
de sustentabilidade da R2, Francisco Nilson, as do-
ações atendem ao pilar de sustentabilidade da em-
presa. “Estamos honrados por esse trabalho que 
nos ajudou a dar vazão em nosso propósito de ser 
uma plataforma para tornar Brasília melhor a quem 
precisa”, declarou. Pelo quarto ano consecutivo, as 
arrecadações do parque temático Na Praia supera-
ram as expectativas. Em 2017 foram arrecadadas 70 
toneladas de alimentos e, em 2018, passando para 
120 toneladas de alimentos não-perecíveis. Já os 
alimentos arrecadados durante a 3ª edição do Car-
naval no Parque, realizado em março de 2019, tota-
lizaram 43 toneladas.

Transformação social
Por Silvia Melo

Coordenadora regional do Combate à Exploração do 
Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério 
Público do Trabalho no Distrito Federal, a procuradora 
Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos é uma das respon-
sáveis por levar cursos de qualificação profissional aos 
jovens e adolescentes vinculados à medida socioedu-
cativa das Unidades de Internação do Distrito Federal. 
A procuradora aposta na aprendizagem profissional 
como um instrumento de ressignificação de valores 
e reconstrução de identidades.  “Acredito no poder de 
transformação social da Aprendizagem”, afirma, des-
tacando que as instituições do Sistema S são entidades 
que oferecem profissionalização de qualidade e, por 
isso, é fundamental que estejam dentro das Unidades 
de Internação. “Acredito que a implantação da apren-
dizagem nas unidades de internação reforça e dá sen-
tido ao caráter ético pedagógico da medida, fazendo 
com que a abordagem educativa prepondere”, diz. “Por 
meio da qualificação, os jovens vão descobrir as suas 
potencialidades, desenvolver interesses e habilidades, 
despertando sonhos apagados pelo embrutecimento da 
vida e do desamparo”, afirmou, ao celebrar a adesão do 
Senac-DF ao Acordo de Cooperação Técnica que levará 
cursos do Programa de Aprendizagem para os jovens.
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Cinco
perguntas para
Ruy Coutinho

Na sua visão, como a Fecomércio-DF e o GDF  
podem andar alinhados?

O objetivo principal do governo na área econômica, 
e especialmente da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, é incentivar o investidor local, nacional 
e até internacional. Nosso alinhamento é integral. O 
GDF depende de um comércio pujante, com vendas 
aquecidas e geração de arrecadação para viabilizar 
nossos programas de investimento. E a Federação 
pode ajudar muito na mobilização do setor privado 
para encorajar novo investimentos.

Quais ações podem ser fomentadas no comércio do 
DF em prol da economia local?

Baixamos um decreto com o programa Emprega 
DF que prevê incentivos fiscais para quem resolver 
ampliar seus negócios ou começar um novo. Um 
dos exemplos é o programa cartão Material Esco-
lar, com a destinação de R$ 22 milhões para que as 
famílias comprem o material escolar. Serão bene-
ficiados 64 mil estudantes, dezenas de papelarias e 
lojas de material escolar.

Como enxerga o potencial econômico do comércio 
de Brasília?

O comércio sofre as consequências da conjuntura 
nacional. Para amenizar as dificuldades do próprio 
mercado privado, o governo e a secretaria em espe-
cial está atenta ao processo de instalação e orien-
tação para o gerenciamento de empresas, pincipal-
mente o pequeno e médio empresário.

Como vê as ações da Fecomércio?

A Federação é muito importante para o GDF e para 
a percepção das necessidades de medidas que in-
centivem o segmento. Como por exemplo, a Junta 
Comercial no organograma 
do governo local.

Quais ações futuras a se-
cretaria pretende promo-
ver visando o desenvolvi-
mento do comércio local?  

Imediatamente, já desburo-
cratizamos o processo de 
abertura de novas 
empresas e simpli-
ficamos o proces-
so de pagamento 
de tributos. Ex-
tinguimos taxas 
que encareciam 
as transações 
c o m e r c i a i s , 
por exemplo. 

Estagiários garantem 
emprego 
Por Fabíola Souza

Há mais de 10 anos, a empresa Casa Brasileira ce-
lebra o contrato de estagiários com o Instituto Feco-
mércio. Com nove lojas no Distrito Federal e Entorno, a 
gerente do Departamento Pessoal da empresa, Glenda 
Pessoa, explica que atualmente trabalham 40 estagiá-
rios em toda a rede. “Nós só trabalhamos com estagiá-
rios que estão cursando o Ensino Médio. Pois, depois do 
estágio, nós contratamos esses jovens para fazer parte 
do quadro de colaboradores efetivos”, disse. Ainda se-
gundo ela, há pelo menos três estagiários em cada loja, 
em alguns estabelecimentos, chega a ter oito estagiá-
rios. “Estamos trabalhando com o Instituto Fecomércio 
há muito tempo e sempre que solicitamos algo somos 
muito bem atendidos”, ressaltou a gerente. Glenda diz 
que todos os estagiários atuam no atendimento direto 
com os clientes ou no setor de logística da loja. “Colo-
camos o estagiário perto da escola ou da residência e 
depois que acaba o período de estágio o efetivamos na 
área que ele tem mais afinidade ou que pretende iniciar 
os estudos na faculdade”, ressaltou.

Por José do Egito
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comércio feminino

CONSUMO FEMININO  
ESTÁ NA MODA
O comércio de vestuário para mulheres é considerado 
um bom negócio por empresários do ramo da moda
Por Sacha Bourdette

O universo da moda é composto 
por uma diversidade de ideias 
e conceitos que vive em mu-

dança. Podemos dizer, ainda, que 
o vestuário representa momentos 
históricos e o pensamento de uma 
determinada época. O fato é que 
ao longo do tempo a moda sempre 
encantou a todos, principalmente 
às mulheres. De acordo com a As-
sociação Brasileira do Varejo Têxtil, 
80% dos empresários apontaram 
um crescimento nas vendas em re-
lação a 2018. Já segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o gasto mensal com vestuá-
rio e acessórios, nas classes A e B 
somadas, foi de R$ 857,83 em 2017.

Especializada em moda femini-
na, a rede de lojas Marisa está de 
cara nova para atender as recentes 
demandas. De acordo com o vice-

-presidente comercial da empre-
sa, Marco Muraro, nos últimos dois 
anos foi realizado um investimento 
em coleções e em uma setorização 
nos empreendimentos. “Hoje a Ma-
risa é outra. Reforçamos a questão 
de que temos mais moda, mais ten-
dência e mais qualidade. E estamos 
reforçando esse novo momento por 
meio de campanhas, comunicação 
nas redes sociais, pontos de loja e 
mudanças na marca. Em Brasília, 
reforçamos os investimentos em mí-
dia e nova campanha”, afirmou. 

A Marisa possui dez lojas no Dis-
trito Federal que são visitadas por 
cerca de meio milhão de clientes por 
dia. O vice-presidente comercial da 
empresa cita as lojas dedicadas à 
moda íntima e os resultados já ob-
tidos com a reformulação. “A Marisa 
é referência em moda íntima, por 

isso, há alguns anos, abrimos algu-
mas unidades dedicadas à categoria. 
Essas lojas têm produtos exclusivos 
e apresentam um sortimento bem 
completo. Apesar de as primeiras 
ações terem sido feitas apenas em 
março, os resultados do primeiro 
trimestre do ano mostram cresci-
mento de 7,6% no faturamento das 
mesmas lojas. Acreditamos que es-
tamos no caminho certo”, finalizou.

O empresário da loja Dane-se e 
responsável pela criação das cole-
ções, Enozor Júnior, conta que quan-
do criou a marca em 2015 pensou em 
atender apenas ao público masculi-
no, mas que durante o processo sur-
giu a demanda feminina. “A marca 
nasceu de uma observação e vivência 
de que o mercado não estava aten-
dendo as necessidades de tamanho, 
modelagem e qualidade. A criação 
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Loja Marisa investe em nova disposição das peças



22  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  23

veio em cima da minha necessida-
de e do meu outro sócio, o Daniel 
Moreira. Voltado para o masculino, 
percebemos o interesse feminino e 
por isso decidimos criar uma marca 
sem gênero que consegue atender 
aos dois públicos”, explicou. “Para 
se ter uma ideia as mulheres são 
as que mais compram, seja para 
elas ou para dar de presente, tendo 
grande poder de decisão na compra. 
Elas também são as que mais inte-
ragem e acompanham o Instagram, 
correspondendo a 70% dos seguido-
res. Para a próxima coleção vamos 
reforçar o empoderamento femini-
no com referências a década de 80. 
Também estamos trabalhando em 
tecidos que dão melhor caimento às 
mulheres”, contou o empresário. A 
Dane-se possui duas lojas físicas, no 
Shopping Iguatemi e 102 Norte e em 
breve abrirá na 210 Sul, e também 
vende via Internet. 

A empresária e assessora em 
compras no ramo de vestuário, Marly 

Na mesma linha, a empresária 
Ana Maria Rocha Esteves, da loja 
Meu Closet, localizada em Águas 
Claras, oferece aluguel e venda 
também. “Imagina você ter uma 
loja que dá a possibilidade de ex-
perimentar por um tempo antes 
de comprar?! O Meu Closet é um 
guarda roupa compartilhado que 
dá à cliente a possibilidade de alu-
gar e também comprar. No pacote 
de fim de semana a mulher paga 
R$ 150 e leva R$ 1 mil em peças, 
por exemplo. Uma pesquisa mos-
trou que a mulher só usa 15% das 
roupas em seu armário e essa op-
ção dá a possibilidade de variedade 
sem surpresas na fatura do car-
tão”, afirmou.

Azevedo, possui 15 anos de experi-
ência na área e atende mais de 300 
clientes do Distrito Federal e En-
torno. Ela explica a importância do 
segmento, principalmente para o 
público feminino. “Uma vez que nós 
mulheres estamos mais antenadas 
na moda, o look escolhido acaba re-
fletindo a nossa personalidade e até 
mesmo o nosso humor. Acredito 
que sempre vai existir a demanda 
pelo mercado de vestuário, em es-
pecial pelo público feminino. Dessa 
forma, não restam dúvidas de que 
esse segmento é um bom negócio. 
Por isso, os empresários precisam 
ter a preocupação em trazer no-
vidades e buscar inovar o seu ne-
gócio, pois o mundo da moda vive 
em constante mudança”, destacou. 
Marly que possui contato no Insta-
gram (@marlyazevedomoda), ofe-
rece viagens para polos de moda do 
Brasil e realiza showrooms em seu 
escritório, localizado no Shopping 
DF Plaza, em Águas Claras.

SUSTENTABILIDADE 
FEMININA

Desde agosto de 2017, a empresa 
Minha Nossa, localizada na 104 Sul, 
oferece a opção de aluguel de roupas 
para o dia-a-dia. A proprietária, Ma-
rina Marques, decidiu abrir o negó-
cio com inspirações de lojas de fora. 
“As mulheres que querem estar bem 
vestidas gastando pouco ofereço a 
opção de alugar por meio de sete as-
sinaturas ou empréstimos avulsos. 
Por exemplo, o valor de R$ 480 dá o 
direito a 16 peças, que inclui roupas, 
bolsas e acessórios. Procuro sempre 
trazer peças novas e nacionais e de 
tamanhos que variam de 36 ao 52. É 
um tipo de moda mais sustentável e 
tem dado muito certo. Acredito que 
as pessoas não vão deixar de com-
prar, mas é uma alternativa”, contou. 

Marly Azevedo,  
empresária do setor de moda

Minha Nossa,  
loja de aluguel de roupas femininas
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comércio eletrônico

STARTUP: ENTENDA O CONCEITO E SAIBA 
COMO FUNCIONA O INVESTIMENTO
Ainda recente no país, desde 2011 o segmento tem despontado  
no Brasil e atraído investidores
Por Liliam Rezende

No mundo empresarial tem 
sido comum ouvir o termo 
“startup”. A definição des-

sa palavra representa empresas 
– geralmente de tecnologia – que 
estão iniciando sua operação no 
mercado. Essas companhias ain-
da não têm seu desenvolvimento 
completo e, por isso, passam pela 
fase de pesquisas. O espírito em-
preendedor das empresas é uma 
das características da startup. A 
modalidade, desde sua proliferação 
durante a bolha da internet, é base-
ada na ideia de fazer um trabalho 
que foge do comum e pode assegu-
rar um bom lucro. Uma companhia 
que atua nestes moldes, portanto, 
transforma seu trabalho em dinhei-
ro a partir do modelo de negócios 
implementado. Cabe a cada empre-
sa encontrar o plano ideal.

De acordo com Hugo Giallanza, 
fundador e presidente da Associação 
de Startups e Empreendedores Digi-
tais (ASTEPS) a  definição de startup 
é uma empresa jovem com um mo-
delo de negócios repetível e esca-
lável, em um cenário de incertezas 
e soluções a serem desenvolvidas. 
“Trata-se de um empreendimento 
caracterizado pela transversalidade 
de um negócio, na maioria das ve-
zes digital, que gera acessibilidade 
e entrega de serviços por meio da 
tecnologia”, afirma. Hugo ressalta 
que, embora não se limite apenas 
a negócios digitais, uma startup 
necessita de inovação para não ser 
considerada uma empresa de mo-
delo tradicional. “Um erro comum 
que permeia a definição de startups 
é se elas são somente empresas de 
Internet. Não necessariamente, elas 

só são mais frequentes na internet 
porque é bem mais barato e por ser 
facilmente propagável uma empresa 
online do que uma de agronegócio, 
por exemplo”.

Hugo explica que o segundo 
censo de startups do Distrito Fe-
deral começou a ser realizado em 
junho. Esta iniciativa liderada pela 
ASTEPS visa promover uma análise 
mais atual e ampliada do dinâmi-
co ecossistema de inovações das 
startups no DF. “Essa pesquisa tem 
como objetivo capturar uma quanti-
dade relevante de informações que 
ajude a informar e definir iniciativas 
para acelerar a sua expansão e su-
cesso. Com os números do censo 
vamos ter subsídios para atrair in-
vestidores não só do Brasil, mas de 
fora também”, explica.
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André Froés, sócio da empresa Cotidiano - Aceleradora de startups 



24  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  25

INVESTIMENTO NAS 
EMPRESAS

O quadro geral de empresas 
neste modelo prevê que a maioria 
delas já seja fundada com uma boa 
perspectiva de gerar receita. Isso 
faz com que seja mais fácil atrair in-
vestidores para colocar dinheiro na 
companhia e fazer com que ela cres-
ça ainda mais rapidamente, tendo 
em vista que o dinheiro será somado 
a um trabalho diferenciado, capaz 
de solucionar problemas e facilitar a 
vida de muitas pessoas.

É o caso do Centro de Operação, 
Talento e Inovação (C.O.T.I.), operado 
pela empresa Cotidiano -Aceleradora 
de Startups. O centro tem a missão 
de conectar empreendedores, inves-
tidores, corporações e estudantes em 
um ambiente que promove a geração 
de talentos e inovação através da in-
tegração do corpo, mente e espírito. 
Segundo André Froés, um dos sócios 
da Cotidiano, atualmente o C.O.T.I. é 
a casa de diversas startups que fa-
zem parte do portfólio da empresa, 
além de abrigar outras empresas 
inovadoras. O centro está sempre 
em movimento, promovendo even-
tos, workshops, rodas de conversas 
e outras atividades que fomentem a 
transformação digital, impulsionando 
aprendizados conscientes e buscan-
do a sustentabilidade.

A aceleradora também promove 
o programa Cotidiano Acelera Meu 
Projeto (CAMP), que vai para sua séti-
ma edição. André explica que o obje-
tivo é proporcionar uma experiência 
empreendedora única às startups, 
fazendo a  aproximação com o seu 
mercado alvo para validar e reforçar 
sua proposta de valor. “Ficamos to-
dos acampados com o mesmo pro-
pósito: o sucesso desses projetos e 
a consequente melhoria no dia a dia 
das pessoas”. André acrescenta ain-
da que time de mentores e parceiros 
ficam disponíveis para contribuir de-
cisivamente nas startups selecio-
nadas. “Nós visamos validar ideias, 
ampliar visão de mercado, perseguir 

e superar indicadores de performan-
ce e implementar processos críticos 
e importantes para uma empresa em 
estágio inicial”, explica.

Um exemplo é a startup Mundo 
Lívia, que participou da última edição 
do projeto e foi uma das sete sele-
cionadas, dentre 200 empresas, para 
ser acelerada pela Cotidiano. Rober-
ta Lopes é a empreendedora e seu 
negócio é inspirado na filha caçula, 
Lívia, de 1 ano e 7 meses. A startup 
é de aluguel de brinquedos para be-
bês de 0 a 15 meses, proporcionando 
diversão para desenvolvimento dos 
bebês, de acordo com a faixa etária. 
“Tudo isso com muita alegria, de 
maneira sustentável e valorizando 
a economia colaborativa”, afirma. A 
ideia surgiu quando Roberta come-
çou a procurar brinquedos que es-
timulassem o desenvolvimento da 
filha e se deparou com um mercado 
de preços muito altos. “A partir daí 
pesquisei como poderia proporcio-
nar para ela o desenvolvimento de 
uma forma mais em conta, e achei 
algumas empresas de aluguel de 
brinquedos”, lembra. 

Mas Roberta se decepcionou 
com a forma que era feita a transa-
ção. “Eu tive uma experiência ruim 
ao alugar o brinquedo. Foi quando 
decidi abrir meu negócio. As mães 
precisam muito de atenção nessa 
hora e percebi que como eu iria aten-
der esse mercado, de forma mais 
humanizada, era meu nicho”. Rober-
ta abriu a empresa em junho e em 
um ano sua empresa cresceu seis 
vezes de tamanho. “Continuo rein-
vestindo tudo que ganho e já temos 
166 brinquedos”, comemora. Apesar 
do crescimento, Roberta sabe que 
para construir um negócio escalável 
de sucesso é preciso trabalho e pla-
nejamento. “Além de muita coragem 
e paciência, já que este processo re-
quer alguns anos de investimento, o 
empreendimento também tem que 
ser planejado de modo a crescer em 
receita, mas continuar com baixos 
custos”, destaca. Os interessados no 

aluguel têm três opções: pelo site 
(www.mundolivia.com), pelo Insta-
gram (@_mundolivia) e Whatsapp 
(61 98152-0321) da empresa.

   Segundo André Froés, tam-
bém é possível que empresas como 
a Mundo Lívia criem um modelo de 
negócios em que sejam, até mes-
mo, compradas integralmente por 
organizações maiores, mas também 
existe a possibilidade de surgir um 
investidor-anjo interessado no ne-
gócio. “Um investidor-anjo é uma 
pessoa física que coloca seu próprio 
dinheiro diretamente na empresa 
em que deseja investir e aposta no 
modelo de negócios. Geralmente, 
são pessoas experientes no ramo 
empresarial, que, além de capital, 
também ajudam as companhias 
iniciantes com seus conhecimentos 
no mundo do empreendedorismo”. 
Nestes casos, os investidores não 
passam a agregar alguma função 
executiva na startup. “O trabalho 
deles costuma ser apenas como o 
de um conselheiro, dando suporte 
ao empreendedor responsável pela 
empresa”, finaliza.

Roberta Lopes,  da startup Mundo Lívia



26  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  27

férias

O QUE FAZER NAS  
FÉRIAS EM BRASÍLIA?
Conheça algumas das diversas opções que a cidade 
oferece para aproveitar o mês de julho
Por Sílvia Melo

De festival de inverno à praia, 
passando por diversos shows 
e atividades para as crianças. 

Apesar do frio que chega aos poucos 
à Capital Federal, o setor de entrete-
nimento está aquecido e vai garantir 
muita diversão para quem estiver na 
cidade. Para o público infantil, que 
conta os dias para as férias escola-
res de julho, também há muitas op-
ções, algumas gratuitas, que vão de 
brincadeiras em shoppings e ao ar 
livre, até exposições. Um passeio em 
família ou com amigos pelos princi-
pais pontos turísticos de Brasília não 
pode ficar fora da programação. 

Para quem gosta de um happy 
hour com vinho, boa música e comi-
da preparada por chefs renomados, 

o projeto itinerante Hidden é uma 
excelente opção. Em sua terceira 
edição, oferece uma balada exclu-
siva em um ambiente elaborado e 
confortável, construído em espaços 
abandonados da capital. Iniciado no 
final de maio, o projeto tem previsão 
de funcionamento até o fim da estia-
gem, o que ocorre normalmente en-
tre setembro e outubro. Esse ano o 
Hidden está localizado no estaciona-
mento 10 do Parque da Cidade (anti-
go Pesque Pague). O espaço tem ca-
pacidade para receber 450 pessoas 
e foi projetado para deixar o público 
bem à vontade, como se estivesse 
em casa, por isso tem sofás, poltro-
nas, mesas de centro, cozinha, mi-
nipalco, varanda, bistrôs e lojinhas.

O projeto conta vinhos do mun-
do todo a preços acessíveis, rótulos 
de cervejas artesanais e demais ar-
tigos especiais. Em 2019, uma das 
novidades da casa é a possibilidade 
de se fazer reservas para até 20 pes-
soas, com serviço inicial de água, vi-
nho e mini presunto. Para acessar 
o Hidden, não é cobrada entrada, 
apenas o couvert artístico, no valor 
fixo de R$ 30, que pode ser substi-
tuído pela doação de calça jeans em 
bom estado. “A ação atende à par-
ceria com o Projeto Banho do Bem, 
que leva à rodoviária, aos domingos, 
ônibus estruturado com chuveiros 
à disposição de moradores de rua”, 
explica Mariana Braga, idealizadora 
do projeto. 

Projeto itinerante Hidden
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Brasília também tem festival de 
inverno. Realizado até 30 de junho 
no Bosque dos Pinheiros (estacio-
namento 4 do Parque da Cidade), 
o Funn Festival reuniu em um só 
local uma variedade de atrações 
musicais, restaurantes e muita di-
versão para toda a família. Quem 
quiser visitar o festival pode pagar 
pelos shows ou aproveitar o com-
plexo e suas atrações, que inclui a 
vila gastronômica, área kids, espa-
ço pets e arena esportiva, com va-
lores específicos para cada serviço. 
O complexo abre às 9h aos sábados 
e domingos. Quem optar por ficar 
apenas no complexo, paga R$ 10, 
valor equivalente à meia entrada ou 
comprado antecipadamente pelo 
aplicativo, que dá direito apenas aos 
shows infantis. O festival iniciou em 
11 de maio com shows de Zé Neto & 
Cristiano e Joe Kinni.

E a praia no meio do cerrado já 
tem dia certo para começar: 28 de 
junho. O tradicional parque temáti-
co Na Praia 2019, localizado na Orla 
do Lago Paranoá, chega à 5ª edição 
trazendo muita diversão para os bra-
silienses até o início de setembro, 
com atrações destinadas a jovens, 
adultos e crianças, como shows de 
artistas nacionais, esportes ao ar li-
vre, atrações infantis e gastronomia. 
“A expectativa é receber 250 mil 
pessoas. Mais de 10% desse público 
deve ser de fora de Brasília. A gente 
quer movimentar mesmo a cidade, 
trazer muito turista, gerar emprego, 
deixar muitas memórias e sensa-
ções em todas as pessoas que pas-
sarem em nosso parque temático 
eventual”, afirma Fernanda Salles, 
gerente de projetos do Na Praia. 

Funcionando de quinta a domin-
go, o Na Praia possui programação 
especial para cada dia. Esse ano, a 
conhecida Quinta Cultural virá com 
novidades, contando com shows de 
artistas e bandas como Falamansa, 
Lulu Santos, Diogo Nogueira, Djavan, 
Alceu Valença entre outros. “A pedi-
do do público aumentamos um dia 
de show em relação ao ano passado. 
Vamos tornar esse dia cada vez mais 
especial”, explica Fernanda. “As sex-
tas-feiras estarão totalmente remo-

deladas. Antes funcionavam como 
um happy hour com Dj e com uma 
atração local e agora teremos atra-
ções nacionais também. Acho que 
vai ser uma balada jovem bem legal, 
todo mundo vai aproveitar”, destaca.

Repetindo o sucesso do ano pas-
sado, as manhãs de sábados terão 
atrações da academia Body Tech, e 
à noite serão realizados os shows. 
“Os domingos vêm super bombados, 
o parque infantil vai ser sensacional 
e além disso vamos trazer atrações 
aquáticas muito fortes, que no ano 
passado ficaram um pouquinho 
mais restritas ao Stand up, que vai 
continuar, mas vamos trazer muito 
mais coisas”, explica Fernanda. 

PONTOS TURÍSTICOS
Visitar os principais pontos turís-

ticos da cidade também é uma óti-
ma oportunidade para passear com 
amigos e familiares e ver de perto os 
monumentos da cidade planejada. 
Em uma volta pela Esplanada dos 
Ministérios é possível conhecer a Ca-
tedral Metropolitana Nossa Senhora 
Aparecida, conhecida como Catedral 
de Brasília, o Palácio do Planalto, 
Congresso Nacional, Praça dos Três 
Poderes, Supremo Tribunal Fede-
ral, Palácio da Alvorada e Palácio do 
Itamaraty, entre outros. Indo para o 

lado oposto, encontram-se a Torre 
de televisão, o Memorial JK, o Palá-
cio do Buriti, a Igreja Nossa Senhora 
de Fátima e o Memorial dos Povos 
Indígenas. No Setor Militar Urbano 
tem a Praça dos Cristais e a Concha 
Acústica do Exército.

Os passeios aos monumentos 
de Brasília podem ser feitos com as 
crianças também, mas existem pon-
tos turísticos que elas não devem dei-
xar ir, como o Parque da Cidade Dona 
Sarah Kubitschek, que tem o parqui-
nho Ana Lídia, o parque Nicolândia e 
a pista de kart, além de uma imensa 
área verde onde é possível patinar, 
andar de bicicleta e até fazer piqueni-
que. O Zoológico de Brasília e o Jar-
dim Botânico também são excelentes 
opções para a garotada. Vale a pena 
também uma visita ao CCBB - Centro 
Cultural Banco do Brasil, lugar que 
oferece vasta programação cultural 
para adultos e crianças.

Para encerrar o passeio pela 
Capital Federal, nada melhor que ir 
à orla do Lago Paranoá ver o pôr do 
sol e curtir um happy hour no Pontão 
do Lago Sul. O centro de lazer possui 
programação cultural, bares, res-
taurantes, quiosques com sorvetes, 
água de coco e cafés. Uma grande 
área verde e parquinhos infantis dão 
um toque especial ao local que pode 
ser curtido por toda a família.

Parque Nicolândia
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SHOPPINGS
As brincadeiras nos shoppings já 

se tornaram tradição para as famí-
lias que não gostam de locais aber-
tos, seja pelo frio ou sol muito quen-
te, e preferem aproveitar para fazer 
compras enquanto as crianças se di-
vertem. Praticamente todos os sho-
ppings do Distrito Federal oferecem 
atrações para as crianças no período 
de férias escolares. O Iguatemi Sho-
pping, por exemplo, vai disponibilizar 
em sua praça central, até 31 de julho, 
o Dino Play, parque com o tema de 
dinossauros que possui piscina de 
bolinhas, escorregadores, tobogãs, 
carrossel e trenzinho. “O Dino Play 
vem com a proposta de promover 
momentos de lazer, entretenimento 
e diversão para toda a família, com 
atividades que vão unir crianças e 
adultos”, afirma a gerente de marke-
ting Paola Coimbra Le Gargasson. 
O horário de funcionamento é de 
segunda-feira a sábado, das 10h às 
22h, e domingos e feriados das 12h 
às 20h. A entrada custa R$ 20 por 15 
minutos e R$ 25 por 30 minutos. 

O Taguatinga Shopping disponi-
bilizará o parque temático Jurassic 
World, onde a criançada poderá se 

aventurar no mundo dos dinossau-
ros. A atração, que ficará até 25 de 
agosto na praça central, terá brin-
quedos como vulcão para escaladas, 
escorregador em formato de dinos-
sauro, piscina de lavas, escalada em 
pontes de corda entre outros. Des-
tinado às crianças de 1 a 12 anos, o 
Jurassic World abrirá de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, e domingos 
das 12h às 22h. O valor é R$ 20 para 
brincar durante 20 minutos. 

No Pátio Brasil a aventura ficará 
por conta do Hotel Transilvânia. Os 
famosos personagens de um filme 
infantil sucesso desembarcam em 
um cruzeiro de férias no shopping a 
partir de 23 de junho. Além de uma 
piscina com aproximadamente 188 
mil bolinhas coloridas, o espaço 
também conta com pula-pula, um 
cruzeiro inflável que é um escorrega-
dor, além de espaços pensados para 
as crianças menores. O valor para a 
aventura é R$ 25 por 30 minutos.

O ParkShopping promoverá duas 
atividades gratuitas voltadas para as 
crianças.  De 4 a 28 de julho, na praça 
central, acontecerá a mostra O Fan-
tástico Mundo Marinho, composta 
por réplicas feitas com dispositivos 

robóticos que reproduzem sons e 
movimentos de mais de dez animais 
marinhos, como a baleia, o peixe pa-
lhaço, os tubarões e o polvo gigante. 
Desenvolvido por biólogos para que 
as características de cada espécie 
fossem respeitadas, algumas des-
sas réplicas estão em dimensões 
reais como o tubarão baleia com 10 
metros de comprimento. O acesso à 
exposição é livre.

Em paralelo o shopping reali-
za também, de 1 a 31 de julho, no 
1º Piso, próximo à Praça Central, a 
oficina Arte Embaixo d’Água, onde 
as crianças recebem um desenho 
de um animal marinho que, após a 
coloração personalizada da crian-
ça com giz de cera e lápis de cor, é 
digitalizado e transmitido em um 
painel de led de alta resolução com 
imagens do fundo do mar. “Ver o seu 
próprio peixinho com as cores esco-
lhidas em um aquário digital certa-
mente será uma grande sensação 
entre as crianças, uma experiên-
cia inovadora e especial para elas”, 
avalia a gerente de marketing do 
ParkShopping Natália Vaz. O acesso 
a oficina será feito mediante inscri-
ção prévia no local. 

FÉRIAS NO SESC
Durante o mês de julho o públi-

co poderá conferir diversas atrações 
culturais e recreativas do Sesc-DF. 
Todos os sábados, ocorre o Sesc Se-
resta no Pontão do Lago Sul, sempre 
às 19h30, com entrada franca e clas-
sificação indicativa livre. Os sucessos 
da Música Popular Brasileira e in-
ternacionais são interpretados com 
a participação de artistas locais na 
7ª edição do evento. A programação 
completa com os cantores que vão se 
apresentar estão disponíveis no site 
(www.sescdf.com.br). A atividade se-
gue até o mês de agosto. Para quem 
quer curtir espetáculos, o Palco Gira-
tório é a opção (ler mais na página 29). 
Os clubes também funcionam nesse 
período aos fins de semana, das 9h às 
17h, nas unidades: Guará, Ceilândia, 
Taguatinga Norte e Sul e Gama. Infor-
mações: 0800 617 617.  Rogério Midlej
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palco giratório

SESC PALCO GIRATÓRIO CHEGA A BRASÍLIA 
COM TEMPORADA DE ESPETÁCULOS GRATUITOS
Circuito nacional de artes cênicas conta com 642 apresentações de 
20 grupos em todos os Estados e no Distrito Federal
Por Liliam Rezende

O Projeto Palco Giratório, fes-
tival itinerante de artes cêni-
cas realizado pelo Sesc há 22 

anos, chega em Brasília em julho 
para uma temporada de 26 dias de 
espetáculos e abertos ao público. 
De 4 a 30 de julho, acontecem apre-
sentações de teatro, dança, circo, 
intervenção urbana e performance 
em teatros, praças e equipamentos 
culturais localizados no centro e em 
comunidades da Capital Federal. O 
Palco Giratório conta com 642 apre-
sentações e 1.382 horas de oficinas, 
realizadas por 20 grupos artísticos, 
alcançando 138 cidades brasileiras. 
A organização pede a doação de um 
quilo de alimento não perecível para 
ser entregue ao Programa Mesa 
Brasil Sesc-DF - o banco de alimen-
tos atende 64 mil pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social em 27 
regiões administrativas.

Companhias de arte de Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, Alagoas, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Distrito Federal e Minas Gerais e cin-
co coletivos do Ceará apresentam-se 
em palcos tradicionais do Sesc-DF: 

Teatro Garagem, na 913 Sul; Teatro 
Newton Rossi, em Ceilândia; Teatro 
Paulo Gracindo, no Gama; Teatro 
Ary Barroso, na 504 Sul; e no Teatro 
Paulo Autran, em Taguatinga Norte. 
No Teatro Garagem, no Sesc Gama e 
Sesc Taguatinga Norte acontecem as 
oficinas voltadas à preparação de ar-
tistas, com o objetivo de desenvolver 
as capacidades físico-perceptivas, 
alinhamento, força, concentração, 
definição e afinação dos sentidos. 

De acordo com Andrea Campos, 
coordenadora de cultura do Sesc-
-DF, os espetáculos vencedores do 
Prêmio Sesc do Teatro Candango 
em 2018 foram convidados para se 
apresentar no circuito do DF. “Já faz 
muito tempo que o Palco Giratório 
promove o trabalho de artistas in-
dependentes, manifestações artísti-
cas diversificadas e suas interfaces. 
Além de permitir que os artistas 
apresentem seus espetáculos em 
várias regiões do Distrito Federal, 
contribui para a formação de pú-
blico e democratização do acesso à 
cultura”, destaca Andrea.

SOBRE O PROJETO
Os artistas são selecionados por 

meio de uma curadoria formada por 
33 profissionais do Sesc de todo o 
Brasil. A partir de critérios como di-
versidade de linguagem, regiões do 
país, faixa etária e trajetória dos ar-
tistas, a curadoria mapeia questões e 
tendências latentes no contexto atual 
das artes cênicas brasileiras. “A pro-
posta é destacar questões presentes 
na contemporaneidade por meio da 
arte: a importância do diálogo, da em-
patia, do encontro das diferenças, a 
visibilidade negra, a cultura indígena, 
as questões do feminino, a diversida-
de, são algumas das temáticas pre-
sentes este ano”, reforça Vicente Pe-
reira Júnior, analista de artes cênicas 
do Departamento Nacional do Sesc.

22ª edição do Circuito Sesc Palco Giratório

Data: 4 a 30 de julho

Mais informações: www.sescdf.com.br 

Acesso gratuito, com doação de 1 kg  

de alimento, que será doado para o  

Programa Mesa Brasil Sesc-DF.
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BRB INAUGURA ESCRITÓRIO DE 
ATENDIMENTO NA SEDE DA 
FECOMÉRCIO-DF
O espaço possui uma equipe permanente à disposição dos sindicatos 
e empresários. O funcionamento vai das 9h às 17h
Por Daniel Alcântara

Com a ideia de trazer aos sindica-
tos da Federação do Comércio 
do Distrito Federal um aten-

dimento personalizado, o Banco 
de Brasília (BRB) inaugurou, no dia 
31 de maio, um escritório de aten-
dimento empresarial, no 3º andar 
da sede da entidade. Para o pre-
sidente da Federação, Francisco 
Maia, essa é uma iniciativa que visa 
prosperar o setor produtivo da ci-
dade. “Queremos fortalecer o em-
presário com serviços. A presença 
do BRB na Fecomércio será cons-
tante, com um plano de excelentes 
benefícios”, destacou Maia.

O presidente do BRB, Paulo 
Henrique Rodrigues Costa, disse 
que a inauguração na Fecomércio 
foi histórica, aproximando o empre-
sariado do banco. “Hoje voltamos 

as nossas origens: estar compro-
metido com a geração de renda e 
emprego e com o desenvolvimen-
to da nossa região. Essa é a nossa 
primeira plataforma empresarial. 
Vamos trazer uma série de bene-
fícios para os empreendedores da 
cidade com produtos novos, prazos 
e novas taxas”, explicou. Paulo Hen-
rique destacou, ainda, que a parce-
ria com a Fecomércio é de grande 
importância para a cidade e para a 
economia local.

No Escritório de Atendimento ao 
Cliente Fecomércio há uma equipe 
permanente que está à disposição 
dos sindicatos e empresários. O 
funcionamento da sala é das 9h às 
17h. Os empresários poderão con-
tar com diversos benefícios, tais 
como: melhores taxas de crédito; 

máquina de cartão sem taxa de alu-
guel; 180 dias de carência para pa-
gar qualquer empréstimo; 20% de 
descontos nas tarifas de emissão 
de boletos; facilidade na busca do 
Fundo de Financiamento do Cen-
tro-Oeste (FCO), além de serviços e 
produtos exclusivos.

Também será oferecido aos 
sindicatos 100% de desconto na 
anuidade do cartão de crédito cor-
porativo e isenção do pacote de tari-
fas nas operações bancarias; cinco 
dias sem juros no limite do Cheque 
Especial; 10% de desconto no segu-
ro auto; 20% de desconto no seguro 
residencial, com pagamento em até 
10 vezes sem juros, e com a 1ª par-
cela para até 60 dias e crédito Imo-
biliário com taxa de 7,75% a.a. 
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senac comércio

PROGRAMA SENAC COMÉRCIO  
MOSTRA QUE A EXPERIÊNCIA VENDE
Embasado nas inovações e evolução do mercado, o Senac do Distrito 
Federal lança projeto para que as empresas aumentem as vendas e 
engajem seus clientes
Por Luciana Corrêa

Uma excelente experiência de 
compra em sua loja física ou 
virtual é tudo que o empre-

sário espera para cativar e fidelizar 
seus clientes. Para ajudá-lo nesse 
processo, o empreendedor e os fun-
cionários precisam de capacitações 
profissionais específicas e direciona-
das para um resultado positivo. De 
acordo com essa necessidade e com 
foco no preparo rápido e flexível, o 
Senac lançará no Distrito Federal o 
Programa Senac Comércio - “A Ex-
periência Vende”. Um programa ela-
borado por especialistas, com trilhas 
de cursos estratégicas para empre-
sas e que prevê uma formação com-
pleta e personalizada.

Nesse primeiro momento, o Se-
nac-DF disponibilizará 28 cursos dos 
110 que o programa possui, dentro 
das áreas de marketing e vendas, 
logística, finanças e comércio exte-
rior. Dentre as opções estão Estra-
tégias de Vendas para Comércio de 

Rua, Planejamento e Implantação 
de Loja Virtual, Relacionamento 
com o Cliente e o Pós-venda, Ven-
das de Alta Performance, Gerencia-
mento de Custos no Comércio, Tri-
butação nas Operações Comerciais, 
Controle de Fluxo de Caixa e Ponto 
de Equilíbrio, entre outros.

A proposta é o desenvolvimento 
de uma trilha com foco na neces-
sidade final. O empresário poderá 
escolher um caminho formativo 
para sua formação e de seus fun-
cionários. “O Senac Comércio veio 
formatando os produtos que já ofe-
recíamos por meio do in company. 
Agora, o empresário poderá visua-
lizar a capacitação do funcionário, 
com a escolha prévia de cursos que 
forem realmente necessários, to-
dos em um só lugar e acompanhar 
o desenvolvimento do mesmo”, ex-
plica a gerente de Produtos Edu-
cacionais do Senac-DF, Ana Luiza 
Naves. Os principais objetivos são 

a qualificação profissional constan-
te para o vendedor, formação para 
gestores e empresários do peque-
no comércio e formação voltada à 
postura profissional adequada no 
ambiente de trabalho e ao atendi-
mento do novo consumidor.

DEGUSTAÇÃO
O Senac oferecerá alguns des-

ses cursos em formato de degus-
tação para que a comunidade tenha 
acesso a formação e os interessa-
dos possam se capacitar individu-
almente. “Colocamos alguns para 
acontecer em três das nossas uni-
dades. Eles são de oferta de balcão. 
A pessoa pode ir até a unidade e 
fazer sua matrícula, pagar o valor 
correspondente, assim como os ou-
tros cursos do Senac”, explica Ana 
Luiza. As capacitações serão ofere-
cidas inicialmente nas unidades de 
Taguatinga, Jessé Freire (Asa Sul) e 
Ceilândia.
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BRASÍLIA  
SECA

COM A APROXIMAÇÃO  
DO PERÍODO MAIS QUENTE 
E SECO DO ANO,  
O CUIDADO COM A SAÚDE  
E PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS DEVE  

SER REDOBRADO
Por Liliam Rezende • Fotos Cristiano Costa

Em 50 anos, a temperatura no Distrito 
Federal aumentou 2° C. Os dados do 
Instituto Nacional de Meteorologia 

(Inmet) apontam ainda que, até o final do 
século, a alteração nos termômetros pode 
chegar a 8° C. O calor contribui para a pro-
pagação de incêndios, que no ano passado 
bateram recordes, e ocasiona também o 
uso exacerbado da água. De acordo com 
Josefa Morgana de Almeida, chefe de me-
teorologia do Inmet, que colaborou para a 
pesquisa do aumento da temperatura do 
DF, as noites ficaram mais quentes e os 
dias secos consecutivos também aumen-
taram. “Os estudos apontam que as capi-
tais que tiveram uma crescente urbaniza-
ção apresentaram alterações térmicas. 
No DF, os resultados saem da nossa esta-
ção no Sudoeste e apresentam os aumen-
tos nas temperaturas mínimas sazonais. 
As noites não conseguem esfriar o calor 
do dia”, aponta.
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Na última seca, o gerente da loja 
Ricardo Eletro, localizada no Con-
junto Nacional, Eustáquio dos San-
tos Silva, aponta que as vendas au-
mentaram em 35%. “Ultimamente, 
as pessoas têm procurado mais por 
ventiladores na época do calor. Elas 
buscam conforto para tentar aguen-
tar o calor que tem feito em Brasí-
lia”, conta. Na loja ao lado, a Ponto 
Frio, o vendedor Paulo Ricardo Lo-
pes, 29 anos, tem a mesma opinião. 
“As vendas aumentam em época de 
calor e seca. Os clientes procuram 
bastante por ar condicionado. Esse 
item chega a esgotar em nossos es-
toques”, destaca. 

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
Em 2019, o Sindicato das Empre-

sas Prestadoras de Serviços e Espe-
cializadas em Bombeiro Civil do DF 
(Sepebc), comemora os dez anos da 
profissão de bombeiros civis, aprova-
da pela Lei 11.901/2009. O sindicato 
foi fundado em 2009 e é a primeira 
entidade sindical patronal do País a 
representar o segmento de Bombei-
ros Civis em todo o Brasil. De acordo 
com o presidente do Sepebc, José 
Evânio Bernardo dos Santos, o sindi-
cato busca integridade e força para o 
setor. “Nós temos como objetivo pro-
porcionar ao mercado profissionais 
gabaritados, para que a comunidade 
tenha a plena convicção da seguran-
ça e de atuações preventivas nas em-
presas do segmento”, destaca.

José Evânio reforça a importân-
cia do bombeiro civil, que tem como 

função proteger pessoas e patrimô-
nios de possíveis riscos de incêndios 
e vazamentos, além de, também, 
inspecionar e testar todos os equipa-
mentos de segurança – que são obri-
gatórios por lei. “O bombeiro civil de 
um prédio, por exemplo, faz preven-
ção de incêndio, acompanha serviços 
de risco, inspeciona extintores, faz 
manutenção nas mangueiras, drena 
o sistema de hidrante, testa o sistema 
de alarmes, faz vários serviços para 
prevenir incêndios. E, se acontecer 
um incêndio, ele tem toda a condição 
e equipamento para combater o fogo, 
controlando até que o bombeiro mi-
litar chegue. Esse tempo é o que um 
pequeno fogo vira um incêndio”. 

Diferentemente do bombeiro ci-
vil, a função do brigadista é utilizada 
essencialmente para que, em caso 
emergencial, promova o abando-
no imediato da população do local 
onde está havendo o sinistro. “Essa 
é a diferença básica entre brigadis-
ta e bombeiro civil, pois em caso de 
emergência, o brigadista é apto ape-
nas a agir imediatamente prestando 
os primeiros socorros”, explica. Por 
fim, Evânio ressalta a importância 
de o empresário esclarecer as dú-
vidas em relação ao setor e a como 
montar um Plano de Segurança e 
Combate a Incêndios e Controle de 
Pânico. “Ter um bombeiro civil no 
seu quadro é a escolha mais moder-
na e simples para a segurança da 
edificação do negócio”, conclui.

COMÉRCIO LUCRA
A procura pelo alívio do calor tem 

impacto direto no comércio. Enquan-
to a chuva não chega, as pessoas re-
correm a diferentes métodos para se 
refrescarem. Entre as opções, mui-
tos apostam na compra de ares-con-
dicionados, ventiladores, climatiza-
dores, entre outros. Quem lucra com 
isso são os comerciantes do setor, 
que estão atentos à tendência. Mui-
tas lojas posicionam esses aparelhos 
estrategicamente nas entradas, com 
o objetivo de atrair consumidores. 

O presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Produtos Farma-
cêuticos do Distrito Federal, Francis-
co Messias Vasconcelos, explica que 
nessa época três segmentos em es-
pecial têm reflexos lucrativos. “É co-
mum as vendas aumentarem cerca 
de 50% em lojas que comercializam 
produtos como ventiladores, climati-
zadores, umidificadores. Já no nosso 
segmento, há um crescimento de 
aproximadamente 40% na comercia-
lização de protetores e hidratantes 
corporais”, aponta. Há, ainda, maior 
demanda na busca de medicamen-
tos para problemas nas vias respi-
ratórias. “As compras no meio far-
macêutico com esse tipo de remédio 
sobem 50%. A procura por antialér-
gicos, antigripais, colírios e xaropes 
para tosse também aumentam bas-
tante”, aponta. Messias constata ain-
da que não há um aumento significa-
tivo no preço desses produtos devido 
a muita concorrência. “Não convém 
subir os custos. A procura é muito 
grande e a oferta também”, explica.
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Os serviços sociais de saúde e formação profissio-
nal, todos de caráter absolutamente privado, con-
tribuem para a superação dos problemas sociais 

e econômicos do país. O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac) atua em prol da capacitação 
profissional das áreas de comércio de bens, serviços, 
turismo e saúde e o Serviço Social do Comércio (Sesc) 
tem como missão contribuir para o bem-estar, saúde e 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas vinculadas 
a esses setores. Ambas são mantidas pelas empresas 
que destinam uma contribuição compulsória. Os resul-
tados positivos são inevitáveis e merecedores de regis-
tros históricos. A União não tem capacidade de atender 
aos trabalhadores que precisam se capacitar ao merca-
do de trabalho. Os empresários, como contribuição ao 
desenvolvimento, aceitaram o desafio social.

TRANSFORMANDO DESTINOS
No Distrito Federal, o Senac e o Sesc, instituições integradas à 
Fecomércio, trabalham pelo desenvolvimento de pessoas nos 
segmentos de educação, cultura, esportes. Os resultados dos 
investimentos feitos emocionam a cada história
Por Liliam Rezende e Sílvia Melo

casos de sucesso
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1.808 municípios,  
491 unidades escolares,  

85 unidades móveis

DO PRIMEIRO EMPREGO À UNIVERSIDADE
A história de Lo-Ruama Mendes dos Reis Santos, 27 anos 

com o Senac começou quando ela tinha apenas 15 anos e pro-
va a importância de dar oportunidades aos jovens que buscam 
uma colocação no mercado de trabalho. Nascida no interior 
do Mato Grosso, em uma família humilde, a jovem sempre va-
lorizou os conselhos do pai sobre a importância dos estudos. 
Procurando um emprego para ajudar a família no sustento 
da casa, conseguiu entrar para o mercado de trabalho como 
menor aprendiz. No Senac, fez dois cursos pelo Programa de 
Aprendizagem: Auxiliar de Serviços Administrativos, em 2006, e 
Auxiliar de Serviços em Supermercado, em 2007. Aos 18 anos, 
resolveu fazer na instituição o curso Técnico em Nutrição, por 
meio de uma bolsa de estudo do então Programa Escolas Téc-
nicas. Lo-Ruama graduou-se em Processos Gerenciais pela 
UMESP e em Terapia Ocupacional pela UnB. “Acredito na edu-
cação profissional. Acredito na educação como instrumento de 
transformação social”, afirma.

Lo-Ruama conseguiu realizar mais um sonho, o de voltar 
à UnB, mas dessa vez como professora. “Os cursos do Senac 
mudaram muita coisa na minha vida e da minha família”. Ela faz 
questão de destacar ao lembrar a época em que passava por 
dificuldades. “Meu pai é analfabeto e sempre trabalhou como 
autônomo. Teve a carteira assinada uma única vez como gari. E 
a minha mãe naquela época não trabalhava, cuidava da gente. 
Apesar de tudo, meu pai fazia questão que estudássemos”.

HISTÓRIAS DO SENAC 
“O Senac é uma instituição que ajuda as pessoas a realizarem seus so-

nhos”. A frase, dita por um profissional formado no curso Técnico em Enfer-
magem, Michele Adesoji, resume bem o que a instituição tem feito ao longo 
de seus mais de 70 anos em todo o Brasil. Presente em 1.808 municípios por 
meio de 491 unidades escolares e 85 unidades móveis, a instituição chegou 
ao Distrito Federal em 1967. Desde então, oferta cursos de qualificação pro-
fissional e tem mudado a vida de muita gente, gerando oportunidades para 
conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou até mesmo para se atualizar 
dentro da carreira escolhida.

Carioca radicada em Brasília, que foi aluna do curso Técnico em Enferma-
gem, Michele Olukemi dos Santos Adesoji, de 27 anos, assim que se formou 
no Senac, em 2017, foi contratada pelo hospital Maria Auxiliadora (Asa Sul), 
onde começou como técnica e virou instrumentista. Além de ter conquistado 
uma vaga no mercado de trabalho assim que concluiu o curso, Michele tor-
nou-se protagonista da campanha publicitária global Nursing Now, lançada 
em 24 de abril, e tem o objetivo de evidenciar a importância do profissional 
de Enfermagem. “Deus está em primeiro lugar. Em segundo vem o Senac”.
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Ex-aluna do Senac, Michele Olukemi se 
destacou como Técnica em Enfermagem
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SONHO REALIZADO  
NA TERCEIRA IDADE

Muita gente conta os dias para 
se aposentar, deixar de trabalhar 
e aproveitar a vida. A ex-aluna 
do Senac, Maria José Rabelo dos 
Santos, 61 anos, também contou 
o tempo para deixar o emprego, 
mas ao contrário da maioria, tro-
cou o descanso pela realização de 
um sonho: montar seu próprio ne-
gócio na área de beleza. “O Senac 
me ofereceu ferramentas para que 
eu pudesse abrir meu negócio”, 

diz Maria José. Ela fez os cursos 
de Maquiagem Social e Cabelei-
reiro. “Escolhi a instituição por que 
sei que as pessoas formadas nela 
têm mais credibilidade. Ela é re-
conhecida por colocar no mercado 
de trabalho bons profissionais”. A 
empreendedora inaugurou o Studio 
M - Academia da Beleza, localiza-
do na quadra 2 de Sobradinho, em 
abril deste ano.

OPORTUNIDADE PARA 
MUDAR DE VIDA

Inês Rocha Lima, 37 anos, sempre 
gostou de atuar na área de vendas. 
Inspirada pela paixão do marido por 
cortes de cabelo, tinha como sonho 
fazer um curso no Senac. Moradora à 
época da cidade de Trindade (GO), não 
tinha condições de pagar por um cur-
so profissionalizante. Em uma viagem 
ao Distrito Federal para visitar a famí-
lia no Paranoá, viu a unidade móvel de 
Imagem Pessoal e resolveu obter in-
formações sobre os cursos, que nesta 

unidade são gratuitos, ofertados por 
meio do Programa Senac Gratuidade 
(PSG), e conseguiu bolsas de estudo 
para ela e para o marido. Decididos 
a mudar de vida, no início de 2018 o 
casal passou a morar no Itapoã (DF) 
para fazer o curso de Cabeleireiro. 
Com a ajuda do pai que cedeu um 
espaço na avenida central da cidade, 
Inês e o marido abriram o próprio ne-
gócio, o salão Wellington Oliver Cabe-
leireiro Unissex.

“Fiz o curso de Cabeleireiro e fui 
me aperfeiçoando. Em seguida fiz os 

cursos de Penteados Avançados, De-
pilador e Manicure/Pedicure. Passei 
o ano de 2018 me capacitando no Se-
nac”, destaca, lembrando que o que 
mais a marcou em relação ao Senac 
foi a oportunidade que teve. “Ela che-
gou em uma fase da nossa vida em 
que não sabíamos mais o que fazer. 
Então essa oportunidade que apare-
ceu, que mudou e tem feito uma di-
ferença muito grande na nossa vida 
é gratificante. Ter a satisfação de ver 
meu marido trabalhando, fazendo o 
que ama, não tem preço”, afirma.
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HISTÓRIAS DO SESC
Criado em 1946, o Sesc está presente em diversas cidades, grandes e 

pequenas, de Norte a Sul do Brasil. São mais de cinco mil unidades pres-
tando anualmente atendimentos com mais de dois milhões de benefici-
ários diretos, sempre atendendo os segmentos sociais mais vulneráveis 
da sociedade. A instituição tem desempenhado um papel de destaque 
na vida de inúmeras pessoas, como a de João Emanuel Pinheiro Leite, 
atleta do projeto Sesc Olímpico, que tem orgulho de falar “O Sesc mu-
dou minha vida”, comemora. É para isso, melhorar a vida das pessoas, 
que a instituição vem atuando no Distrito Federal desde 1966, oferecendo 
aos comerciários e seus dependentes diversas atividades voltadas para a 
cultura, esportes e lazer.

Mais de 5 mil unidades,  
2 milhões de 

beneficiários diretos

COLECIONADOR  
DE MEDALHAS

O estudante João Emanuel, 14 
anos, é aluno de natação do Pro-
jeto Sesc Olímpico na unidade do 
Gama. Colecionando troféus e 
medalhas, o jovem hoje é o oitavo 
melhor atleta do país na catego-
ria infantil, nos 100 metros cos-
tas. Foi na piscina do Sesc que ele 
deu as primeiras braçadas, aos 
cinco anos. Conforme os treinos 
foram avançando, foi convidado 

para integrar o projeto. O Sesc 
Olímpico é gratuito e oferece aos 
alunos uniforme, material para 
treino, acompanhamento médico 
e alimentação pós-treino, além 
de passagens para competições. 
Focado em poder chegar às Olim-
píadas, João afirma. “Eu quero 
chegar às Olimpíadas. Meu sonho 
é ser nadador profissional”.

SONHO DE SER  
ESCRITOR  REALIZADO

O Prêmio Sesc de Literatura é 
o principal prêmio para os novos 
talentos brasileiros do mercado 
editorial. O resultado da edição de 
2017 premiou José Almeida Júnior, 
defensor público potiguar radicado 
em Brasília, na categoria roman-
ce. Em sua obra, intitulada Última 
Hora, o escritor reconstrói um dos 
períodos mais importantes da histó-
ria do país, com personagens como 
Carlos Lacerda, Nelson Rodrigues 
e Samuel Wainer. O livro ganhou 
visibilidade por meio da publicação 
feita em parceria entre o Sesc-DF e 
a Editora Record. Após vencer o con-

curso, José conta que a divulgação 
do seu trabalho foi enorme. Quase 
um ano depois de vencer o prêmio 
Sesc de Literatura, foi finalista dos 
prestigiados prêmios Jabuti (melhor 
romance) e São Paulo de Literatura 
(melhor livro de autor estreante de 
até 40 anos). Além das indicações a 
prêmios, Almeida Júnior lançou seu 
segundo livro em maio deste ano: O 
Homem que Odiava Machado de As-
sis, pela editora Faro. “Depois que fui 
premiado pelo Sesc minha carreira 
como escritor se realizou. Deixei de 
sonhar em ter livros publicados para 
concretizar minhas histórias “. 
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RISOS E PALHAÇADAS
BRASIL AFORA 

Com 18 anos de estrada, 
Ankomárcio, 41 anos, e Ruiber-
dan Saúde, 39 anos, são irmãos 
e, juntos, formam a dupla de 
palhaços Irmãos Saúde, com os 
personagens Chaubraubrau e 
Raquaquá. Brasilienses e mo-
radores do Núcleo Bandeirante, 
eles já cruzaram o país a bordo 
de um micro-ônibus todo equi-
pado e colorido, com o Circo 
Artetude, levando arte de rua 
para todos. Eles são parceiros 
do Sesc e já participaram de 12 
edições do Festival Sesc Fest-
clown, o que foi determinante 
para a carreira dos artistas.

O primeiro contato com a 
arte foi em uma escola circense, 
no DF. Um projeto voltado para 
adolescentes em situação de ris-
co e vulnerabilidade social foi o 
primeiro passo de Ankomárcio e 
Ruiberdan com circo. Para os ir-
mãos, o circo convida pessoas a 

MÚSICA COMO FORMA DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

O Sesc atua em todo o Brasil 
e desenvolve projetos que for-
talecem a produção musical de 
diferentes regiões. Dessa forma, 
oferece programações pautadas 
na diversidade de gêneros e es-
tilos musicais, bem como outras 
ações, como cursos e oficinas, 
que possibilitam a qualificação de 
profissionais da área e o aprendi-
zado. E foi justamente em um dos 
projetos abraçados pelo Sesc-DF, 
que o jovem músico Pedro Augus-
to da Silveira, de 23 anos, se des-
tacou. Pedro atua na Orquestra de 
Metais e Percussão do Sesc-DF 
há mais de 11 anos. Nesse perí-
odo, ele desenvolveu habilidades 
que, segundo ele, certamente não 

relaxarem da rotina diária do tra-
balho, de forma lúdica e simples. 
Na visão dele, a ideia do Sesc 
em promover um festival com 
palhaços nacionais e internacio-
nais na capital federal colabora 
na propagação de uma das mais 
incríveis formas de fazer arte. 
“Quando o cidadão vai a um es-
petáculo de teatro, circo, e artes 
em geral, ele vai aprendendo a 
enxergar a vida de forma muito 
mais lúdica. Isso ajuda a supor-
tar a dureza do cotidiano sofri-
do de cada um de nós. Imagine 
agora um festival com palha-
ços conhecidos no Brasil e no 
mundo, e de graça? Ele propaga 
nosso trabalho, ajuda no inter-
câmbio que fazemos com outros 
palhaços e, sem dúvida, leva 
o circo para todos os lugares, 
independentemente da classe 
social. Levar uma das mais in-
críveis formas de arte faz parte 
do que é o Sesc Festclown”, des-
taca Ankomário.

conseguiria sozinho. E foi além, 
se tornou referência para outros 
alunos. “Esse projeto musical me 
ajudou a desenvolver habilidades 
que certamente sozinho eu teria 
tido muita dificuldade. Melho-
rei bastante minha coordenação 
motora, capacidade de me con-
centrar em mais de uma coisa 
ao mesmo tempo e me ajudou a 
construir uma relação social com 
meus amigos, superando a timi-
dez”, explica Pedro. O projeto da 
Orquestra de Metais existe desde 
2005 e começou no Sesc-DF em 
2017, com o professor e maestro 
Altair Paulo da Silva. De lá para cá, 
foram várias apresentações e des-
cobertas de novos talentos.
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doses econômicas

REFORMA DA PREVIDÊNCIA (I)
O Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Civis (RPPS) e a Previdência dos Militares

Dos anos 90 para cá uma su-
cessão de ajustes e reformas 
revitalizaram o sistema previ-

denciário. O quadro atual é distante 
da arquitetura original da Constitui-
ção de 88. A previdência dos servi-
dores civis é hoje um regime atua-
rial. O sistema administrativo onde 
aposentadorias e pensões eram 
tratadas como despesa corrente fi-
cou no passado.

A previdência dos servidores 
públicos federais ingressados a 
partir de 2013 é idêntica à dos as-
salariados do INSS. Para os admi-
tidos entre 2004 e 2012 já é prati-
camente igual. Não têm mais, nem 
a integralidade (aposentadoria pelo 
último salário da ativa), nem a pa-

ridade (as aposentadorias acompa-
nham os salários correspondentes 
da ativa), embora suas aposenta-
dorias ainda não se submetam 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 constitucionalmen-
te continuam tendo as reformas 
(aposentadorias) como despesa 
corrente, sem contrapartida de con-
tribuições. Contribuem para as pen-
sões por morte. 

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 implici-
tamente paga a sua contribuição pa-
tronal. Portanto, a variável importan-
te a acompanhar seria a despesa de 
pessoal e encargos do governo fede-
ral, bruta e líquida de CPSS (Contri-
buição para o Plano de Seguridade 
Social do Servidor). Nos últimos 22 
anos esse gasto teve comportamen-
to estável, oscilando em torno de 4% 
do PIB, indicação adicional de que 
não há tendência 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. Re-
duzi-lo? Ou o quê, afinal?

Conclusões: diante das séries 
históricas e das projeções dos défi-
cits 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. 

Parceria:

Carlos Eduardo Freitas

Economista. Corecon/DF 251
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inclusão de idosos

A geração de idosos do século 
21 não está ativa apenas em 
números, eles estão mos-

trando que envelhecer não significa 
entrar no estereótipo da velhice e 
buscam viver melhor. O mais impor-
tante dessa etapa da vida passou a 
ser a vivência de novas experiências 
e oportunidades, tais como viajar, 
cantar, produzir festas, socializar, 
fazer novas amizades, buscar novos 
amores, abrir novos negócios e ex-
plorar novas áreas do conhecimen-
to. Enquanto instituições trabalham 
com pacientes debilitados, o Sesc é 
pioneiro no trabalho com a preven-
ção de idosos ativos. 

O Sesc-DF desenvolve há mais 
de 40 anos vários trabalhos sociais 

com idosos com intuito de promover 
a autonomia, integração e participa-
ção na sociedade de quem chegou 
na terceira idade. Acompanhado 
por assistentes sociais e profissio-
nais capacitados, a instituição pos-
sui o Grupo dos Mais Vividos (GMV), 
totalmente gratuito. É um trabalho 
social semanal com a programação 
diversificada por meio de palestras, 
oficinas, dinâmicas, reflexões, visitas 
institucionais e minicursos. Adriana 
Costa, coordenadora de assistên-
cia do Sesc, explica que a institui-
ção busca trabalhar o processo de 
envelhecimento em todas as suas 
etapas, tanto física, quanto psicoló-
gica e social. “Existem muitos alu-
nos que possuem doenças crônicas, 

mas que vão sendo controladas com 
exercícios e muitos até deixam de to-
mar remédios”, conta. 

Para pessoas com mais de 60 
anos, o Sesc oferece oficinas de mú-
sica, teatro, expressão corporal, me-
mória, artesanato e mais algumas 
atividades físicas, como ginástica, 
natação e Pilates. Também são re-
alizadas regularmente reuniões de 
socialização, que tem por objetivo 
motivar os idosos, deixá-los cientes 
de seus direitos em relação à apo-
sentadoria, atendimento prioritário, 
saúde. “Fazer com que eles se sin-
tam mais visíveis em uma sociedade 
que tem uma discriminação muito 
grande com a pessoa idosa. Nossa 
ideia é que isso se dissemine mes-
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TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS
Por meio de atividades socioculturais e educativas voltadas ao 
cidadão acima de 60 anos, o Sesc-DF oferece, principalmente, a 
sociabilização, a reflexão sobre o envelhecimento, o desenvolvimento 
de novas habilidades e a integração com as demais gerações por 
meio de atividades gratuitas
Por José do Egito
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mo, que outras pessoas possam vol-
tar o olhar a quem precisa”, completa. 

Os grupos do GMV estão nas uni-
dades do Sesc em Ceilândia, Esta-
ção 504 Sul, Gama, Guará, Taguatin-
ga Norte, Taguatinga Sul, 913 Sul. A 
programação varia entre atividades 
como oficina de trabalhos manuais, 
memória, buscando saúde, ativida-
des físicas e recreativas, prevenção 
de quedas, palestras educativas e 
informativas, campanhas e semi-
nários. Para participar do Grupo 
dos Mais Vividos é necessário ter 60 
anos acima, ter credencial do Sesc, 
RG e CPF e ir até uma das unidades 
para se inscrever. 

QUEDAS NUNCA MAIS!
O Sesc-DF em parceria com a 

Universidade de Brasília promove, 
de forma inédita, um circuito de 
prevenção de quedas na programa-
ção do Grupo Mais Vividos, como é 
chamada carinhosamente a terceira 
idade pela instituição. No laborató-
rio do Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Atividade Física para Idosos 
da UnB (Gepafi), o Prev-quedas foi 
estudado por 10 anos e colocado 
para teste em 2017.  Com base nos 
conceitos de pedagogia e licencia-
tura de educação física, os exercí-
cios de laboratório foram adaptados 
para a quadra de esportes do Sesc 
em Taguatinga Sul. Na época, foi ini-
ciada a construção de um circuito de 
equilíbrio em que os exercícios são 
realizados em grupo. 

Em 2018, os 24 idosos já cadas-
trados no Grupo dos Mais Vividos 
foram escolhidos para participar 
de um projeto piloto, com duração 
de três meses e com quatro fa-
ses de execução: a primeira foi a 
adaptação, para que os participan-
tes compreendam os exercícios, já 
na segunda eles fizeram o circuito 
mais atentos e seguros, na tercei-
ra são acrescentados obstáculos 
e, por fim, na quarta eles realizam 
o percurso com os olhos vendados. 
O Prev-quedas se tornou um projeto 
multidisciplinar, que envolve profis-
sionais da arquitetura (para a elabo-
ração do espaço), da terapia ocupa-

cional (para auxiliar na escolha de 
vestimentas, apoios, adaptações de 
móveis e mudanças de hábitos), da 
fisioterapia, da medicina, da assis-
tência social e da educação física. 

O trajeto é composto por 13 es-
tações, todas realizadas em dupla, 
que duram dois minutos cada, com 
no máximo 30 pessoas. Elas traba-
lham colocar um pé na frente do 
outro, apoio em um pé só, rotação, 
marcha com pernas afastadas, an-
dar de costas, marcha circunferen-
cial, entre outros movimentos.  Cada 
uma das atividades busca ativar um 
sistema específico, seja o sensorial, 
o vestibular ou o proprioceptivo (res-
ponsável por reconhecer a localiza-
ção espacial do corpo, sua posição 
e orientação, a força exercida pelos 
músculos e a posição de cada par-
te do corpo em relação às demais, 
sem utilizar a visão), sempre alia-
dos ao motor. Atualmente, o Sesc 
Prev-Quedas está em processo de 
encerramento da primeira turma 
efetiva. Para o atendimento de um 
maior número de idosos o programa 
assumiu o formato de curso de for-
mação. Após três meses os idosos 
recebem um diploma certificando-
-os que passaram por um processo 
educacional de prevenção de que-
das e novos alunos são convidados 
a participarem. 

Carmosina Francisca da Silva 
Souza, 75 anos, está na instituição 
há 10 anos. Quando entrou para a 
primeira turma, tinha sérios proble-
mas no joelho e andava de bengala. 
Ela afirma que participar das ativida-
des foi ter uma esperança de reabi-
litação. “Foi como caminhar em um 
túnel muito escuro, e lá, bem no fi-
nalzinho, ter uma luz que deixa tudo 
melhor. Aí ela vai se aproximando e 
aproximando, até que tudo se ilu-
mina. Eu encontrei minha saúde e 
deixei de usar bengala. Comecei a 
sentir melhora na minha perna que 
não tem mais cartilagem no joelho. 
Encontrei a firmeza do meu corpo, 
o equilíbrio e força. Estou andando 
para todos os lugares. O prev-que-
das foi a melhor coisa que chegou 
no Sesc para os idosos”, comemora.
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festa tradicional

TEMPORADA DE FESTAS JUNINAS 
MOVIMENTA O COMÉRCIO COM A 
VENDA DE PRODUTOS TÍPICOS E ABRE 
OPORTUNIDADES PARA EMPRESÁRIOS    
Por Sacha Bourdette

Trajes específicos, comidas típi-
cas, fogueiras e bandeirinhas. 
As comemorações das Festas 

Juninas se antecipam e se prologam 
mais a cada ano no Distrito Federal. 
Chega o mês de maio e já começam 
as programações pela cidade e se-
guem até agosto. Igrejas, clubes, 
comunidades e administrações re-
gionais promovem a realização das 
festividades. Durante essa época 
segmentos do comércio apresen-
tam crescimentos nas vendas e é 
também uma oportunidade para o 
microempreendedor lucrar. 

O aumento do estoque de certos 
itens nos supermercado é uma das 
estratégias durante essa época. De 
acordo com o presidente do Sindi-
cato dos Supermercados do Distrito 
Federal, Gilmar Pereira, a expectati-
va é que as vendas de produtos para 

Festas Juninas aumentem 3% com 
relação a 2018. “É um período sazo-
nal muito bom, os supermercados 
decoram e destacam os principais 
produtos dessa época. Pipoca, canji-
ca, leite e amendoim são alguns dos 
produtos que mais saem. Além dis-
so, criamos ações juntamente com 
os fornecedores com degustação de 
produtos”, explica.

A rede de supermercados Dona 
de Casa já separou uma área só para 
deixar os alimentos juninos. ”Esta-
mos apostando em uma alta na par-
te sazonal com as Festas Juninas. 
Conseguimos alavancar a venda de 
produtos que, não necessariamente 
são típicos das festas de São João, 
mas que por conta do frio agregam 
à temporada: os vinhos são ótimos 
exemplos disso”, afirmou o analista 
de Marketing da rede, César Kazuo. 

O empresário Joveci Xavier, da 
rede Melhor Atacadista, localiza-
da em Samambaia, Formosa (GO) 
e Águas Lindas (GO), realiza ações 
promocionais. “Temos uma venda 
sazonal, na qual sai um maior volu-
me de derivados de milho e doces. 
Fazemos ações direcionadas aos 
produtos juninos, contamos com 
promoções no milho para pipoca, 
nas bebidas quentes, no leite con-
densado e muito mais. Realizamos 
também exposição de barracas 
dentro da loja. Este ano as vendas 
estão melhores e parece que a eco-
nomia está crescendo”, avaliou. 

NAS BARRAQUINHAS
Segundo a vice-presidente do 

Sindicato do Comércio de Vende-
dores Ambulantes do DF, Cristiane 
Carvalho, esse período é um dos 
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Festa  junina do clube Nipo
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melhores momentos para quem tra-
balha como MEI. “As festas juninas 
representam um boom para quem 
trabalha vendendo nos eventos pri-
vados e públicos. De maio até o fim 
de agosto é possível participar de 
muitos pela cidade. É como se fosse 
o Natal e o Dia das Mães para o nos-
so setor. Uma época muito impor-
tante em que o mercado está bem 
aquecido e o MEI consegue faturar. 
O Sindicato está atuando ativamen-
te para estabelecer um calendário 
anual em que todos os trabalhado-
res possam concorrer para partici-
par das festas de forma igualitária. 
Além disso, estamos fomentando 
para que todos entrem no comércio 
legal e isso acaba ocorrendo pela 
falta de informação”, destacou. 

A empresária, Zenilda Correia, 
tem experiência no segmento de 
vendas durante as festanças juninas. 
Ela vende alimentos típicos há oito 
anos e garante que o faturamento 
é muito bom. “Na última festa juni-
na em que participei tinha na minha 
barraca pamonha, curau, queijo, 
bebidas e canjica. Vendi um total de 
R$ 8 mil, foi maravilhoso. É um mo-
mento que consigo trabalhar e fatu-
rar bem. Todo ano já recebo ligações 
sobre reuniões para participar das 
festas. Até o fim de agosto, vou tra-
balhar todo o fim de semana. Estou 
muito feliz”, comemorou. 

Um dos tradicionais eventos do 
DF é a Festa Junina do Nipo que 
está em sua 33ª edição. A atração 
recebe uma média de 20 mil pesso-
as nos três dias de festa. O organi-
zador, Flávio Hideo Mikami, destaca 
as atrações. “O grande diferencial da 
Festa Junina do Nipo é a variedade 

do parque gastronômico, contan-
do com restaurantes da tradicional 
culinária japonesa, além das comi-
das típicas juninas. Sempre gosta-
mos de pontuar o fato de ser uma 
festa muito família, na qual várias 
gerações se encontram e com atra-
ções para todas as idades, incluindo 
uma grande área de brinquedoteca 
para as crianças, cortes de cabelo 
e produtos promocionais, além de 
diversos estandes com os mais va-
riados produtos”, pontuou.

Flávio explica, ainda, a impor-
tância de eventos como esse para 
os pequenos empresários que tra-
balham durante as festas. “Têm 
muitas empresas de São Paulo que 
trazem produtos japoneses impor-
tados de extrema qualidade, muitos 
não encontrados em lojas do DF. Em 
tempos difíceis da nossa economia, 
muitos restaurantes e lojas veem 
em nosso evento a possibilidade de 
aumentar o faturamento do mês 
em três dias de festa. São mais de 
500 pessoas envolvidas diretamente 
com a comercialização de produtos 
e serviços”, finalizou o organizador.

O VAREJO
Para o presidente do Comércio 

Varejista do Distrito Federal, Edson 
de Castro, há um crescimento espe-
rado para este ano. “Brasília cres-
ceu muito nessa área, as cidades 
satélites estão realizando diversas 
Festas Juninas e isso realmente 
ajuda o comércio. Artigos como ade-
reços, bandeirinhas, fantasias, teci-
dos e roupas xadrez se destacam. 
Estamos com perspectivas positivas 
em relação ao ano passado com 
crescimento de 3%”, avaliou.

Roupas típicas para Festa Ju-
nina também são procuradas, seja 
para adultos ou crianças. A loja Ca-
marim Fantasias, localizada na 509 
Sul e 710 Norte, oferece o aluguel 
de roupas e entre os meses de maio 
e agosto abre uma sessão especial 
com o artigo. A empresária do esta-
belecimento, Aucileide Lima, explica 
como o mercado se comporta nesse 
período. “Temos uma melhora de 
10% no aluguel de fantasias para 
as festas juninas, sai muita roupa e 
sempre procuramos renovar o nos-
so estoque trazendo mais novidades. 
Acredito que neste ano estamos fa-
turando mais e os alugueis já come-
çaram no mês de maio”, contou.

Festa  junina do clube Nipo

Supermercado Dona de Casa
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câmara tributária

CÂMARA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 
PÚBLICAS DA FECOMÉRCIO-DF É LANÇADA 
E PRETENDE BUSCAR JUSTIÇA FISCAL
O trabalho será realizado por meio de um diálogo permanente com 
o empresariado, com as entidades do setor e com os representantes 
dos três poderes
Por Daniel Alcântara

A Fecomércio-DF lançou no dia 
27 de maio, na sede da enti-
dade, a Câmara de Tributação 

e Finanças Públicas. O grupo tem 
como principal objetivo examinar, 
acompanhar, discutir e propor pro-
jetos que fortaleçam a economia 
brasiliense, além de promover a 
justiça fiscal. Na avaliação do pre-
sidente da Federação, Francisco 
Maia, a questão tributária é atual-
mente uma das mais sensíveis para 
o empresariado do comércio, para 
o setor produtivo em geral e para a 
população brasileira.

por meio de um diálogo permanen-
te com o empresariado, com as en-
tidades do setor e com os represen-
tantes dos três poderes. “O intuito 
será sempre o de construir alter-
nativas conjuntas entre a iniciativa 
privada e o Estado”, explicou.

Entre os participantes da Câma-
ra estão advogados, economistas, 
empresários e entidades do setor. O 
diretor-adjunto da Fecomércio-DF, 
Charles Dickens Ázara Amaral, es-
tará à frente do grupo, como presi-
dente. Para ele, esse tema é de fato o 
dia-a-dia das empresas, que gastam 
um bom tempo tentando entender a 
dificuldade do sistema tributário bra-
sileiro. “É uma honra poder comandar 
essa Câmara cuja missão será en-
frentar grandes desafios, como a bu-
rocracia, insegurança jurídica, a com-
plexidade das normas brasileiras e a 
relação entre o fisco e o contribuinte. 
Esses desafios exigem debates pro-
fissionais e científicos para entender 
os obstáculos e estudar a melhor for-
ma de amenizá-los”, ressaltou.

O secretário de desenvolvimento 
econômico do DF, Ruy Coutinho, es-
teve presente na solenidade e desta-
cou a parceria da Fecomércio com o 
Executivo local em prol da economia. 
“Trabalhamos juntos com a extinção 
do Difal e na redução do ICMS, crian-
do uma isonomia fiscal no DF. A Fe-
comércio vem realizando um traba-
lho árduo e a criação dessa câmara 
será de extrema relevância, até pelos 
componentes do grupo, que são ex-
tremamente qualificados”, ressaltou 
o secretário.

Em discurso na cerimônia de 
lançamento, Maia tem buscado tra-
balhar em sintonia com os anseios 
da iniciativa privada, com o intuito 
de encontrar soluções para forta-
lecer a competitividade das em-
presas e da economia local. “Atual-
mente, as principais medidas para 
gerar emprego e renda no DF pas-
sam necessariamente pela simpli-
ficação tributária e pela redução de 
impostos. Por isso, a defesa desses 
objetivos será prioridade da Câma-
ra”, disse. O presidente destacou 
ainda que o trabalho será realizado 
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por dentro do sistema – if

PALESTRA PARA MAIS DE 100 APRENDIZES

O Instituto Fecomércio do Distrito 
Federal ofereceu, no dia 10 de maio, 
a palestra Acelerando Resultados, 
Começando, Continuando e Con-
cluindo, ministrada pelo coach Elison 
Suares, na sede da entidade, para 
mais de 100 aprendizes matricula-
dos no Programa de Aprendizagem 
- Aprendendo a Fazer. A ação integra 
a metodologia pedagógica adotada 
pelo IF para impulsionar o desenvol-
vimento dos jovens que já estão inse-
ridos no mercado de trabalho. 

O diretor executivo do IF, Álvaro 
Silveira Júnior, explica que todos 
os conteúdos são elaborados de 

forma dinâmica, versátil e envol-
vente, considerando as caracte-
rísticas do público jovem. “A nossa 
intenção é melhorar o autoconhe-
cimento e a autorresponsabilidade 
e evitar que o desânimo e a des-
motivação sejam fatores limitan-
tes para o alcance dos objetivos 
desses jovens”, apontou Álvaro.

O principal objetivo da iniciativa 
é aumentar o nível de engajamen-
to dos aprendizes no que se refere 
ao desenvolvimento das atividades 
práticas nas empresas, com ênfa-
se no aperfeiçoamento das compe-
tências e aceleração da produtivi-

dade. A aprendizagem profissional 
é dedicada a faixa etária de 14 a 24 
anos incompletos.

FEIRAS DE ESTÁGIO EM BRASÍLIA
O estágio é uma etapa importan-

te para o desenvolvimento da carrei-
ra de todo profissional. Mais do que 
ganhar experiência, ele possibilita 
aos estudantes conhecimento, aper-
feiçoamento das competências e 
oportunidade de colocar em prática 
a teoria vista em sala de aula. Com 
o objetivo de facilitar a inserção dos 
estudantes no mercado de trabalho, 

o Instituto Fecomércio participou, 
no dia 8 de maio, da feira de estágio 
promovida pelo Instituto Federal de 
Brasília (IFB). Já no dia 21 de maio, 
foi a vez do IF atuar na feira de es-
tágio do Instituto de Educação Su-
perior de Brasília (IESB). “O estágio 
é uma grande oportunidade para o 
estudante, se não a maior, de unir a 
teoria e a prática na escalada rumo 

a sua profissionalização. Para o IF, 
estar presente em eventos dedica-
dos aos estudantes em busca da 
primeira experiência profissional é 
de suma importância, assim como, 
orientá-los e esclarecer dúvidas em 
torno do processo de estágio”, disse 
a coordenadora de empresa-escola 
do IF, Regina Malheiros.

Mais informações

@if_df

/institutofecomerciodf

institutofecomerciodf.com.br

O INSTITUTO FECOMÉRCIO INSERIU MAIS DE 1.600 JOVENS 
NO MERCADO DE TRABALHO SOMENTE NESTE ANO

De janeiro a maio de 2019, 
o Instituto Fecomércio inseriu 
1.087 estagiários no mercado de 
trabalho e 524 jovens aprendizes, 
o que significa, 1.611 estudantes 
atuando nas empresas do DF. 
Desse total, 28 jovens já foram 
contratados com carteira assina-
da. Atualmente, 896 instituições 
de ensino são conveniadas com o 
IF Estágio. Para saber mais sobre 
como cadastrar sua empresa no 
IF e contratar menores apren-
dizes ou estagiários, ligue para 
3962-2023.
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por dentro do sistema - senac

SENAC-DF FIRMA PARCERIA  
PARA CAPACITAR JOVENS EM  
UNIDADES DE INTERNAÇÃO
Por Silvia Melo

Dezessete jovens e adolescen-
tes vinculados à medida so-
cioeducativa de internação do 

Distrito Federal estão fazendo cur-
so de qualificação profissional por 
meio do Programa de Aprendiza-
gem do Senac-DF. Essa medida só 
foi possível a partir da assinatura do 
Termo de Adesão do Senac ao Acor-
do de Cooperação Técnica 3/2018, 
lançado oficialmente em 6 de junho, 
no auditório da Vara da Infância e da 
Juventude do DF (VIJ-DF). A soleni-
dade de adesão contou com a parti-
cipação do presidente da Federação 
do Comércio do Distrito Federal 
(Fecomércio-DF), Francisco Maia; 
do diretor regional do Senac-DF, 
Antonio Tadeu Peron; do procura-
dor-chefe do MPTDFT, Erlan José 
Peixoto do Prado; da coordenadora 
da Coordenadoria Regional de Com-
bate à Exploração do Trabalho da 

Criança e do Adolescente, procura-
dora Ana Maria Villa Real Ferreira 
Ramos; entre outros convidados.

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, destacou a participa-
ção dos empresários em ações como 
essa do MPT, explicando a origem 
dos recursos do Sistema Comércio. 
“O Sesc e o Senac são duas entida-
des da Federação do Comércio, que 
é uma instituição ligada ao empre-
sariado. É necessário ressaltar a 
importância dos empresários nesse 
processo no momento que a gen-
te assina um termo de cooperação 
desse, já que os recursos do Sesc e 
do Senac vêm oriundos das folhas 
de pagamento das empresas. Então, 
nós, como dirigentes, procuramos 
aplicar esses recursos em ações de 
relevância. E essa ação, que está 
sendo iniciada aqui é de suma impor-
tância”, afirmou, lembrando que é a 

primeira vez que o Senac participa de 
uma ação dessa natureza. 

O diretor regional do Senac-DF, 
Antonio Tadeu Peron, explicou o 
papel da instituição no acordo de 
cooperação técnica e a importân-
cia dessa capacitação. “Acreditar 
em dias melhores para esses jo-
vens tem tudo a ver com a filosofia 
do trabalho do Senac. Essa parceria 
só vem acrescentar e enriquecer 
nosso histórico de vidas mudadas, 
de empreendedores que, a partir de 
um curso, passam a fazer parte do 
mercado de trabalho”, explicou. “É 
um momento muito especial para a 
nossa entidade, pois sabemos que 
com o nosso trabalho, carinho e de-
dicação, esses adolescentes sairão 
com uma qualificação profissional, 
prontos para serem inseridos no 
mercado de trabalho”, ressaltou.

A procuradora Ana Maria Villa 
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Francisco Maia, presidente da Fecomércio-DF (E); Lavínia Tupy, juíza titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas 
do DF (Vemse/TJDFT); Márcio Costa Almeida, vice-procurador de Justiça Institucional do MPDFT; Ana Maria Villa Real Ferreira 

Ramos; Marco Antonio Areias Secco, diretor regional do Senai-DF; Antonio Tadeu Peron, diretor regional do Senac-DF
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Real Ferreira Ramos lembrou de 
quando iniciou o processo de qua-
lificação profissional dos jovens em 
unidades de internação, com outra 
instituição. “Olho para trás e me 
emociono com o trabalho e cum-
plicidade que construímos todos 
juntos”, disse. “O fato é que agora o 
Senac também escreve sua história 
no sistema socioeducativo do DF. A 
aprendizagem profissional, por ele 
ministrada, já está acontecendo há 
10 dias nas unidades de internação 
de Planaltina e São Sebastião, numa 
calmaria assustadora”, afirmou. 
“Foram muitas as lições e aprendi-
zados com a experiência anterior, o 
que permitiu que os vários erros e 
acertos propiciassem um ambiente 
mais seguro para a entrada do Se-
nac”, ressaltou a procuradora. 

As instituições que assinaram o 
ACT foram a Secretaria de Estado de 

Justiça e Cidadania (extinta Secria e 
hoje Sejus), o Ministério Público do 
Trabalho, por intermédio da Procu-
radoria Regional do Trabalho da 10ª 
Região/DF, o Ministério da Economia 
(extinto Ministério do Trabalho), o 
Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios (TJDFT), o Ministério 
Público do Distrito Federal e Territó-
rios (MPDFT), a Defensoria Pública 
do Distrito Federal, o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial 
(Senai-DF) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial do Distrito 
Federal (Senac-DF).

CURSO
As aulas do curso Aprendizagem 

Profissional Comercial em Serviços 
Administrativos para os adolescen-
tes e jovens vinculados à medida so-
cioeducativa de internação tiveram 

início em 27 de maio nas Unidades 
de Internação de Planaltina e de 
São Sebastião, e estão benefician-
do 27 alunos. A turma de Planaltina 
conta com 12 aprendizes e a de São 
Sebastião, 15. Os alunos foram se-
lecionados pela Secretaria de Justi-
ça do Distrito Federal, por meio das 
próprias Unidades de Internação.

Coordenado pela unidade do 
Senac em Sobradinho, o curso de 
aprendizagem tem duração de dez 
meses e carga horária total de 800 
horas, sendo 400 teóricas e 400 de 
prática profissional. Os jovens ma-
triculados nessas primeiras tur-
mas deverão ser contratados por 
empresas das redes de postos de 
combustíveis, para vivência prática 
pelo período inicial de dez meses. 
As próximas turmas estão previstas 
para iniciar em agosto deste ano nas 
mesmas unidades.

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade

ALUNOS DE AUXILIAR DE COZINHA E GARÇOM  
REALIZAM ALMOÇO PARA CONVIDADOS

Como desafio para finalizar o 
curso, a turma de Auxiliar de 
Cozinha do Senac do Distrito 

Federal produziu um almoço com-
pleto para convidados da instituição, 
no dia 12 de junho. A ação faz parte 
do Projeto Integrador dos 13 estu-
dantes, sob orientações da instruto-
ra Zilmar de Araújo. A turma é admi-
nistrada pela unidade de Sobradinho 
e as aulas foram ministradas inte-
gralmente no restaurante-escola 
Ministério da Justiça, espaço peda-
gógico do Senac Nacional. Os alunos 
contaram com a participação da tur-
ma de Garçom, com 11 estudantes, 
do instrutor Hélvio Cassiano, para 
servir os pratos e bebidas para os 

convidados. Ambas as turmas foram 
oferecidas pelo Programa Senac de 
Gratuidade. O cardápio contou com 
uma entrada com Involtini di zucchi-
ne (abobrinha, ricota, alcaparras, no-
zes, tomate seco, azeitonas), pratos 
principais a escolha entre ballotine 
de frango ao creme de maracujá com 
legumes salteados e arroz ou fettuc-
cine com cubos de contrafilé e uma 
sobremesa em homenagem ao Dia 
dos Namorados: panna cotta com 
geleia de morango.

Participaram do almoço o dire-
tor regional do Senac-DF, Antonio 
Tadeu Peron, a assessora de opera-
ções compartilhas do Departamento 
Nacional do Senac, Marilene da Con-

ceição Siqueira Delgado, o diretor de 
educação profissional do Senac-DF, 
Gustavo Henrique Escobar Guima-
rães; a gerente da unidade do Sena-
c-DF em Sobradinho, Patrícia Costa 
e os técnicos do Senac-DF Isabel 
Cristina Ferreira e Marcelo Caval-
cante Chaves; a gerente de Alimen-
tos e Bebidas do Departamento 
Nacional do Senac, Ana Beatriz Bor-
ges; e a responsável técnica do DN 
do Senac, Roberta Guimarães.

Por Luciana Corrêa
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 direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

A EMPRESA  
SIMPLES DE CRÉDITO

Em 25 de abril de 2019, entrou 
em vigor a Lei Complementar 
nº 167. Dentre as inovações 

trazidas, destaca-se a possibili-
dade de pessoas físicas criarem, 
individualmente ou em sociedade, 
a denominada “Empresa Simples 
de Crédito”, mais conhecida pela 
sigla ESC. Como o nome indica, 
esta nova empresa atuará no seg-
mento de oferta de crédito para 
as micros e pequenas empresas, 
concorrendo diretamente com as 
grandes instituições financeiras 
públicas e privadas.   

A LC 167/2019, em seu artigo 
2º, fixou um modelo simplificado e 
desburocratizado para a constitui-
ção da ESC. Muitos poderiam pen-
sar que seria necessário o apor-
te inicial de vultoso capital social 
quando da abertura de empresas 
que emprestam dinheiro. Mas, 
no caso da ESC, não há qualquer 
exigência de capital mínimo para 
abri-la. Logo, nada impede que a 
empresa seja aberta, por exemplo, 

teressados. No entanto, a ESC não 
poderá aumentar o valor do juro 
pelo capital emprestado com a co-
brança de taxas, tarifas ou quais-
quer outros encargos.  

Quem desejar abrir uma ESC 
deve estar ciente das restrições 
fixadas pela LC nº 167/2019. A co-
meçar pela área de atuação, que 
ocorrerá exclusivamente em âm-
bito municipal. Ou seja, a empresa 
somente poderá oferecer crédito 
no município onde estiver locali-
zada a sua sede e nos municípios 
limítrofes. Quanto ao total de re-
cursos ofertados pela empresa no 
mercado, ressaltamos que a ESC 
poderá emprestar até, no máximo, 
o valor do seu capital social inte-
gralizado. Logo, se a empresa pos-
suir reduzido capital social integra-
lizado, ela terá um volume baixo de 
recursos para empréstimo. 

O pequeno texto da Lei Com-
plementar nº 167/2019 represen-
tou uma grande mudança. Pela 
primeira vez, temos a possibilidade 
de qualquer pessoa natural abrir a 
sua empresa e atuar diretamen-
te no mercado de crédito, antes 
restrito a instituições financeiras. 
Espera-se que, com a ESC, haja o 
aumento expressivo da competi-
tividade no setor. Mas se espera, 
principalmente, que a concorrên-
cia consiga reduzir os juros e faci-
litar o acesso ao crédito por parte 
das micro e pequenas empresas.  

com capital social de R$ 5.000,00. 
Abrir uma ESC também é muito 
fácil e simples. Qualquer pessoa 
natural interessada poderá consti-
tuir a empresa simples de crédito, 
de forma individual ou com outros 
sócios. Para tanto, basta elaborar o 
contrato social e registrá-lo na jun-
ta comercial. Inexiste qualquer ne-
cessidade de autorização do Banco 
Central ou de outros entes públi-
cos, para o início das atividades da 
empresa simples de crédito. 

A lei atribuiu à ESC ampla pos-
sibilidade de atuação no setor fi-
nanceiro. Constituída a empresa, 
ela poderá oferecer empréstimos 
em dinheiro, financiar bens mó-
veis e imóveis e ainda promover 
o redesconto de títulos de cré-
dito (como fazem as factorings). 
Ou seja, na prática, a ESC atuará 
como um verdadeiro banco, mas 
ela não poderá colocar em seu 
nome empresarial ou em qual-
quer texto de divulgação de suas 
atividades, a expressão “banco” ou 
outra expressão identificadora de 
instituição autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil.

Uma questão central no funcio-
namento da ESC reside na taxa de 
juros que a empresa poderá cobrar. 
Ressaltamos que não há nem a li-
mitação dos juros máximos e nem 
a fixação de taxas mínimas a serem 
praticadas pela ESC. Consequen-
temente, os juros serão sempre 
livremente negociados com os in-
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BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de maio/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 cadeia produtiva do mercado imobiliário está retomando a confiança na 
economia e voltando a investir. Além disso, acreditamos que a aprovação da 
Reforma da Previdência será benéfica para aquecer o setor de habitação, 
pois ela está atrelada a questão da taxa de juros para os financiamentos. 
Se as novas regras forem aprovadas com certeza vai levar o aposentado a 
investir mais em imóveis para complementar sua renda.” 

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Apartamentos e Casas Loja  e Salas Comerciais6274

28541

1104

12246

Apartamento - Locação Apartamento - Comercialização

Casa - Locação Casa - Comercialização

3268

2239

1735

1204

Sala Comercial - Locação Sala Comercial - Comercialização

Loja - Locação Loja - Comercial ização

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Sudoeste 40,54R$              -18,92%

Salas Comerciais Setor Industrial 33,33R$              -5,12%
Quitinete Sobradinho 18,54R$              -7,30%

Apartamento 1 Dormitório Asa Sul 42,92R$              -14,16%
Apartamento 2 Dormitórios Ceilândia 14,08R$              -6,82%
Apartamento 3 Dormitórios Samambaia 14,93R$              -12,89%

Casa 2 Dormitórios Brasília 14,80R$              -17,23%
Casa 3 Dormitórios Brasília - Condomínio 15,56R$              -6,66%
Casa 4 Dormitórios Taguatinga 12,50R$              -14,62%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Lago Norte 49,38R$              41,73%

Salas Comerciais São Sebastião 84,78R$              7,90%
Quitinete Asa Norte 29,63R$              2,92%

Apartamento 1 Dormitório Sobradinho 16,00R$              6,17%
Apartamento 2 Dormitórios Asa Sul 35,42R$              10,21%
Apartamento 3 Dormitórios Taguatinga 16,67R$              8,39%

Casa 2 Dormitórios Sobradinho 16,33R$              30,64%
Casa 3 Dormitórios Guará 19,62R$              30,28%
Casa 4 Dormitórios Lago Norte 17,86R$              12,47%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Núcleo Bandeirante 2.666,67R$      -17,66%

Salas Comerciais Taguatinga 3.470,77R$      -8,50%
Quitinete Asa Sul 8.571,43R$      -4,32%

Apartamento 1 Dormitório Lago Norte 7.928,93R$      -1,90%
Apartamento 2 Dormitórios Sobradinho 3.500,00R$      -2,31%
Apartamento 3 Dormitórios Ceilândia 3.781,51R$      -5,46%

Casa 2 Dormitórios Brasília - Condomínio 3.232,14R$      -5,07%
Casa 3 Dormitórios Sobradinho 1.955,46R$      -3,44%
Casa 4 Dormitórios Cruzeiro 4.972,22R$      -3,76%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Águas Claras 7.248,85R$      0,59%

Salas Comerciais Samambaia 3.381,55R$      3,24%
Quitinete Ceilândia 2.666,67R$      5,88%

Apartamento 1 Dormitório Gama 4.857,14R$      16,64%
Apartamento 2 Dormitórios Ceilândia 3.800,00R$      1,33%
Apartamento 3 Dormitórios Gama 4.375,00R$      3,02%

Casa 2 Dormitórios Sobradinho 1.709,16R$      5,97%
Casa 3 Dormitórios Gama 2.062,50R$      3,13%
Casa 4 Dormitórios Gama 2.422,68R$      9,60%
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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

Fonte: CNC

OGoverno Federal mantém es-
forço concentrado na reforma 
da Previdência, com previsão 

de aprovação final ainda neste se-
mestre. Agora a luta é pela apro-
vação do crédito suplementar de 
R$ 248 bilhões, crucial para fecha-
mento das contas do dia-a-dia da 
máquina governamental. Por outro 
já se tem mais claro o horizonte das 
privatizações e dos resultados dos 
cortes de gastos com a nova estru-
tura de governo. 

O Governo do Distrito Federal 
conseguiu, liminarmente, se livrar 
da cobrança dos R$ 10 bilhões 
relativos a recolhimentos sobre 
recursos federais recebidos da 
União. Entretanto, ainda terá de 
conviver com as frustrações de 
receitas tributárias e com pres-
sões sobre reajustes salariais e 
quitações de dívidas trabalhistas 
herdadas. Enquanto isso, pers-
pectivas de investimentos estão 
cada vez mais distantes. 

A taxa de inflação nacional em 
abril ficou em 0,57%, e quando anu-
alizada o indicador mostra 4,94%, 
superando o centro da meta, hoje 
fixado em 4,25%. No DF o compor-
tamento foi bem melhor para a in-
flação anualizada com indicador em 
4,21%, já que a inflação do mês ficou 
em 0,77%, superando a média nacio-
nal em 0,2 ponto percentual.

O indicador da dívida impagá-
vel continua oscilando ente 0,1% e 
0.2% desde 2018, fechando o mês 
de março em 0,2%. Os demais in-
dicadores de dívidas ficaram assim: 
cartão de crédito, crescimento de 
1,0 ponto percentual; inadimplência 
redução de 0,9 ponto percentual; e o 
endividamento geral reduzido em 1,9 
ponto percentual.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal

Abril 2019

Cartão de Crédito
89,0%
89,7%
90,7%

Dívida impágavel
0,1%
0,1%
0,2%

Inadimplência
11,4%
13,3%
12,4%

Dívida Total
79,5%
80,3%
78,4%

Abrill Março Fevereiro
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A intenção de consumo das famílias (ICF/DF), após 
redução acentuada desde janeiro, teve uma leve recupe-
ração, apresentando, em abril, elevação de 1,1 ponto no 
indicador geral. O comportamento tímido também foi ob-
servado em ambas as classes de renda: na classe de até 
10 SM houve elevação de 0,9 ponto, enquanto na classe 
superior a 10 SM essa elevação foi de 1,4 ponto. 

O otimismo dos empresários esfriou reduzindo os in-
dicadores em todas as medições. O ICEC/DF, em abril, 
apresentou o seguinte quadro: indicador de investimentos 
com redução de  4,2 pontos; redução de 2,1 pontos no in-
dicador de expectativas; redução de 3,0 pontos no indica-
dor das condições atuais; e 3,1 pontos no indicador geral.

Ainda que em ritmo lento, as taxas de juros continu-
am em trajetória descendente. Em abril de 2019, compa-
rado com março,  tivemos os seguintes registros: 1) para 
a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 0,51 
ponto percentual, fixando-se em 127,25%; 2) para a Pes-
soa Física, as taxas do Cheque Especial e do Cartão de 
Crédito, apresentaram reduções importantes, a primeira 
em 1,22 ponto percentual atingindo 278,07%  e a segunda 
em 0,8  ponto percentual, fechando o mês em 267,64%.

Mais de
10 SM 113,0

107,0
108,4

100,9
95,9
97,0 

95,3
90,8
91,7

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Abril 2019

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

112,1
110,8
106,6

175,5
177,0
174,9

107,7
113,7
110,7

131,8
133,8 
130,7

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Abril 2019

Fonte: CNC

Fevereiro

Março

Abril

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

118,20%
118,25%
117,76%

276,45%
279,29%
278,07%

22,42%
22,13%
21,84%

80,00%
79,59%
79,38%

55,01%
53,93%
53,58%

265,28%
268,44%
267,64%

128,27%

127,76%

127,25%

24,16%

23,87%

23,58%

20,13%

19,84%

19,70%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Abril 2019

Abril 2019

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
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agenda fiscal

O QUÊ e QUANDO pagar?

07/JUN

• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 04/2019.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) a 
SRF/MF referente à 05/2019. Ficar atento a cronograma de implantação e de eventos não periódicos.

14/JUN

• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária 
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 04/2019.
• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 05/2019.

24/JUN • Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 04/2019.

28/JUN

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 05/2019.
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 05/2019.
• Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - SPED FISCAL a SRF/MF referente ao ano calendário 2018.
• Livro Fiscal Eletrônico (LFE) a SEF/DF referente à 05/2019: 
observar Portaria/SEF nº 22, de 19/01/2017.

O QUÊ e QUANDO entregar?

06/JUN Data limite para pagamento dos Salários referente à 05/2019.

07/JUN
• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 05/2019.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 05/2019.

14/JUN Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 05/2019.

19/JUN

• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas) 
referente à 05/2019.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 05/2019.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 05/2019.
COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 05/2019.

21/JUN
• SIMPLES NACIONAL referente à 05/2019.
• ISS e ICMS referente à 05/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/JUN • PIS e COFINS referente à 05/2019.

28/JUN

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 05/2019.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 1º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• Recolhimento do Carnê Leão referente à 05/2019.
• IRPJ e CSLL referente à 05/2019, 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).

VOU EMPREENDER E QUERO PAGAR 
MENOS IMPOSTO. COMO FAÇO?

Dúvidas comuns para um novo 
empreendedor: Quanto vou pagar 
de imposto? Quero pagar 6%, igual 
um amigo meu. Então, algumas ex-
plicações elementares: São duas as 
formas de apurar impostos e con-
tribuições: pelo lucro real obtido ou 
pela presunção do lucro (a Receita 
Federal determina quanto do fatura-
mento será o lucro). O primeiro é de-
nominado Lucro Real, que abrange 
todos os tipos de negócios e a base 
de cálculo do IRPJ e da CSLL é o lu-
cro fiscal (lucro da empresa com al-

guns ajustes) e, para o PIS, a COFINS 
e o ICMS, há geração de crédito com 
mercadorias e, para os dois primei-
ros, também com algumas despe-
sas. O segundo é composto de três 
sistemas de apuração que definem a 
base de cálculo (BC), independente 
do resultado do negócio. São: Lucro 
Presumido (LP), SIMPLES Nacional 
(SN) e MEI. O LP tem a BC definida 
em percentual a ser aplicado sobre 
a receita bruta (e alguns ajustes) e 
é aplicável a empresas com receita 
anual de até R$ 78 milhões. O SN 

apresenta 5 tabelas com 6 faixas 
de receita bruta que trazem o limite 
anual de R$ 4,8 milhões, já incluin-
do ISS e ICMS até R$ 3,6 milhões. 
E o MEI, para receita bruta anual 
de até R$ 81 mil, mas para certas 
atividades e em condições específi-
cas. Quer conhecer mais a respeito: 
converse com um contador ou espe-
cialista tributário e faça simulações, 
pois a decisão estará em vigor de 
janeiro a dezembro de cada ano. En-
fim, é assim que se faz.
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ações comunitárias

A segunda edição deste ano do 
DF Cidadão – ação comunitária 
realizada pelo Sesc-DF e pela 

Globo – esteve na cidade de Samam-
baia. Do dia 21 de maio a 7 de junho 
escolas da região foram atendidas. E 
no dia do encerramento, 8 de junho, 
o evento foi aberto ao público com 
atividades de saúde, lazer, educação 
e esporte. O Senac-DF também par-
ticipou com o espaço da beleza. Mais 
de oito mil pessoas foram atendidas 
durante toda ação. De acordo com o 
diretor regional do Sesc-DF, Marco 
Tulio Chaparro, a instituição mostra 
sua capacidade de serviços durante 
as ações. “No DF Cidadão, a socie-
dade consegue perceber o Sesc em 
sua plenitude. Cada ação mostra as 
nossas atividades que são contínuas 
e frequentes”, destacou.

Durante a ação foram realizados 
diversos atendimentos. O projeto As-
tronomia Sobre Rodas recebeu 507 
pessoas, a Sala de Ciências 659, o 
BiblioSesc 415, a Educação em Saú-
de 540, o Escovódromo 800 e na área 
de Educação Nutricional foram 225 
pessoas. O Senac-DF levou para a 
comunidade atendimentos gratuitos 

de corte de cabelo, escova, barbeiro, 
depilação facial e design de sobran-
celhas, somando 350 atendimentos. 
A gerente de Projetos e Programas 
do Senac-DF, Antônia Rodrigues, 
falou da importância da presença 
da instituição. “Faz parte da filoso-
fia do Senac contribuir para o de-
senvolvimento da cidade e estar no 
DF Cidadão é de suma importância, 
pois estamos oferecendo serviços 
diferenciados e sabemos o quando 
isso faz a diferença. Além disso, é 
uma possibilidade dos nossos alu-
nos aprimorarem as habilidades e 
a população conhecer mais sobre o 
papel do Senac”, garantiu.

Para o administrador de Sa-
mambaia, William da Silva, a ação 
proporcionou bons momentos. 
“Esse evento representa muita coi-
sa boa. É uma oportunidade para as 
crianças, jovens, adultos e idosos 
terem um momento de lazer e saú-
de. Eu agradeço muito ao Sesc por 
ter vindo para essa cidade e assim 
trazer ao cidadão uma continuidade 
de projetos que a nossa Administra-
ção Regional tem com a população”, 
reforçou. O deputado distrital, Jorge 

Vianna (Podemos), esteve presente 
e parabenizou as instituições pela 
iniciativa. “Quando eu era jovem aqui 
em Samambaia sentia essa neces-
sidade de ter eventos assim, por-
que quando queríamos ter acesso a 
algo de lazer tínhamos que sair da 
cidade. Hoje, vejo que as empresas 
e instituições têm essas preocupa-
ções de trazer atividades para todas 
as comunidades”, agradeceu.

O Detran- DF participou desta 
edição do DF Cidadão com ativida-
des educativas de trânsito. O chefe 
do Núcleo de Campanhas Educati-
vas do Departamento, Miguel Videl, 
falou da parceria com o Sesc. “Já é a 
segunda vez neste ano que estamos 
no evento e o Sesc já é um grande 
parceiro em outras ações como foi 
durante o Maio Amarelo. Acredita-
mos que atividades como essa aju-
dam a conscientizar mais sobre o 
trânsito seguro”, apontou.

A próxima ação comunitária vai 
ocorrer no mês de agosto na cidade do 
Gama. Atividades educativas, de saúde, 
lazer e esporte já estão programadas 
para a última edição do ano.

DF CIDADÃO ATENDE A MAIS DE OITO MIL PESSOAS 
EM SAMAMBAIA COM SERVIÇOS DE SAÚDE, LAZER, 
EDUCAÇÃO E BELEZA
Por Sacha Bourdette
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câmara das mulheres

SAIBA O QUE AS MULHERES DE 
SUCESSO DO DF PENSAM SOBRE 
EMPREENDEDORISMO FEMININO
Por Fabiola Souza 

CLAUDIA PEREIRA 

Sócia-diretora da Gabinete C

“Mulheres são, em sua grande maioria, empreendedoras natas. Dotadas de uma visão múltipla do mundo 
e um grande senso de organização desenvolvidos através de gerações, as mulheres aprimoraram suas 
habilidades exercendo os papéis de mães e esposas, responsáveis pela educação dos filhos e a gestão 
das diversas funções de uma casa. Apesar das conquistas femininas ao longo dos últimos 100 anos, ainda 
existe muito preconceito e discriminação em relação a capacidade das mulheres no mercado. Entre eles, 
a remuneração menor que a dos homens no exercício da mesma função, a discriminação em relação as 
suas habilidades e capacitação técnica, além do assédio moral e físico no mundo empresarial”.

EDA COUTINHO 

Reitora do IESB

“As principais me parecem ser não ter medo de arriscar e errar. Procurar sempre adquirir conhecimen-
tos e competências na profissão que se está ocupando, para ter confiança nos seus argumentos e con-
seguir convencer seus pares. A mulher precisa estar consciente de que pode vencer e se tornar líder em 
todas as situações em que estiver. Quanto aos obstáculos, são muitos. Preconceito é o pior dele. E não só 
de homens, mas de mulheres também. E não existe esse negócio de dizer que é fácil conseguir conciliar 
trabalho e família. Para mim, foi muito difícil e houve perdas e ganhos, mas no final valeu a pena”.

EDY ELLY BENDER 

Fundadora do Laboratório Brasiliense

“Persistência, competência, otimismo, foco e visão. A facilidade com que as mulheres assumem diferen-
tes papéis e se envolvem simultaneamente com assuntos de áreas distintas, como vida pessoal e profis-
sional, permite às mulheres maior flexibilidade e facilidade em gerenciar um negócio próprio. Quanto aos 
obstáculos, vejo que o preconceito, a burocracia, a falta de capital de giro. Além disso, na minha opinião, 
a mulher sempre foi a maior inimiga dela mesma, impedindo muitas vezes o próprio sucesso. Há barrei-
ras ao empreendedorismo feminino que são fatores culturais, pois não são encorajadas a acreditar que 
possam empreender. Elas também têm menos acesso a recursos financeiros para criar um negócio”.

A Câmara de Mulheres Empre-
endedoras e Gestoras de Ne-
gócios do Distrito Federal da 

Fecomércio foi lançada em maio e 
é a primeira câmara criada da nova 
gestão da Federação do Comér-
cio do DF. Dentre as integrantes, 
foram escolhidas nove conselhei-
ras notáveis que se destacam na 
vida empresarial. A Câmara tem 
como principal objetivo a elabora-
ção de políticas voltadas para as 
mulheres no âmbito empresarial, 

melhoria do ambiente de negócios 
para a mulher no DF e incentivo 
para a abertura de novos empre-
endimentos. Segundo a presiden-
te da Câmara, Beatriz Guimarães, 
é necessário fomentar cada vez 
mais a entrada e participação das 
mulheres no mundo empresarial, 
além de ampará-las no ambiente 
de negócios. “Precisamos apoiar o 
empreendedorismo feminino e as 
questões inerentes ao tema. Esse 
é o nosso objetivo”, ressalta. Com 

o intuito de apresentar as conse-
lheiras notáveis e colocar o tema 
na pauta das discussões, a Revista 
Fecomércio-DF fez duas perguntas 
para cada conselheira notável: O 
que você destacaria como princi-
pais características que favorecem 
o sucesso no empreendedorismo 
feminino? Quais os principais obs-
táculos que a mulher enfrenta nes-
se segmento?

Veja as respostas.
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JANETE VAZ 

Cofundadora e presidente do Grupo Sabin

“Entre as características marcantes da personalidade que destaco estão: serem sociáveis, mais pró-
ximas das pessoas, mais inclusivas, cooperativas, além da capacidade de fazer mais de uma coisa ao 
mesmo tempo. E ter mais disposição à mudança. Nunca senti dificuldade em ser mulher e assumir 
cargos de liderança. Nós usamos a qualidade, criatividade e ousadia para conquistarmos nosso espaço. 
Aproveitamos os desafios enfrentados como oportunidades de melhorias, de conhecimento e de mudan-
ças. O maior obstáculo para conquistar o que deseja é você mesma. Não se preocupem com seus erros, 
eles as ensinarão a serem melhores da próxima vez. E busque sempre sua felicidade”.

JANINE DE BRITO 

CEO da Ferragens Pinheiro e gestora do grupo Pinheiro de Brito

“Considero que as mulheres estão conquistando sucesso por serem bastante organizadas, confiáveis 
e sensíveis às necessidades humanas. Além disso, em tempos de avanços tecnológicos, onde a mão 
de obra para qualquer empreendimento prescinde de qualificação, as mulheres têm se destacado em 
cursos e treinamentos para se enquadrarem na Era Digital. A falta de vagas de empregos no mercado 
propicia a alavancagem do empreendedorismo feminino. Os principais obstáculos são a dupla jornada 
de trabalho - organização do lar versus a disponibilidade de tempo para empreender, e a discriminação 
salarial”.

MARIA VANDIRA DE BRITO PEIXOTO

Gestora de políticas públicas

Das muitas características importantes para o sucesso no empreendedorismo feminino destaco ter co-
ragem, resiliência e foco. Viver em um mundo muito masculino e ter que conviver com isso com leveza, 
demonstrando a competência da mulher, pois uma mulher quando é bem sucedida, pode motivar muitas 
outras que estão começando e todas temos sonhos a realizar.

MOEMA LEÃO 

Empresária e diretora do Casa Cor Brasília

“É necessário dedicar esforço e sempre perseverar diante disso, pois apesar de todas as dificuldades 
que podem vir a aparecer, não desistir e manter o foco é essencial para dar certo. Sobre os obstáculos, 
acredito que muitas responsabilidades são aderidas às mulheres em relação aos homens, como os afa-
zeres de casa e o mercado de trabalho, por exemplo. E isso de certa forma, acaba prejudicando, porém, 
independente desses obstáculos nós conseguimos enfrentá-los”.

ROSE RAINHA 

Diretora técnica do Sebrae-DF

“A força e a sensibilidade. A mulher já é um ser sensível e essa garra vem de natureza, então essas são 
as principais qualidades da mulher para empreender. A mulher não desiste fácil e tem sensibilidade para 
enxergar todos os fatores importantes para empreender. Ela ainda sofre muita discriminação em ques-
tões sociais. A taxa de financiamento para as mulheres ainda é a mais elevada, além de outros fatores 
que diz respeito a políticas públicas”. 

SANDRA COSTA 

Cofundadora e presidente do conselho Sabin 

“As mulheres possuem atributos como: sensibilidade, intuição, espirito de servir e um jeito de ser, de 
fazer e decidir que influencia muito positivamente na gestão das empresas como a descentralização 
de poder, o que dá mais agilidade nas ações. Mulheres têm o DNA do cuidar e do acolher. Mulheres 
pontuam mais alto que os homens em três indicadores de potencial: curiosidade, envolvimento e deter-
minação. Mas a autocobrança ainda é um grande obstáculo. A mulher quer dar conta de tudo – ser uma 
mãe perfeita, mulher linda, super profissional e empreendedora, uma filha excelente, enfim cuidar de 
tudo e todos. Precisamos criar a nossa volta uma rede que nos apoie para que possamos seguir e lutar 
pelas nossas conquistas”.
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ENTENDA BITCOIN  
EM UMA PÁGINA

Neste mês, o Facebook anun-
ciou que pretende lançar, até 
2020, sua própria Criptomoe-

da. Batizada até o momento de Glo-
balCoin, seu objetivo é permitir a 
transferência de dinheiro por meio 
de aplicativos e até mesmo a troca 
de valores entre membros da rede 
social. No momento, a empresa de 
Mark Zuckerberg está em conversa 
com órgãos reguladores dos Esta-
dos Unidos, buscando tornar essa 
moeda legal, além de estar em 
contato com empresas de comér-
cio eletrônico para que elas tam-
bém passem a aceitar GlobalCoins 
como forma de pagamento. A previ-
são é que os testes com essa nova 
moeda comecem ainda este ano.

Criptomoedas não são mais 
tão novidade assim, mas até hoje 
causam um pouco de confusão nas 
pessoas. Por isso, na coluna des-
te mês, gostaria de falar um pou-
co sobre o que são essas moedas, 
quais são suas vantagens e desvan-
tagens. Para isso, vamos usar o bit-
coin, que é, até hoje, a criptomoeda 
mais conhecida. 

O bitcoin e outras criptomoedas 
similares são consideradas moedas 
assim como o real, o dólar e o euro. 
A grande diferença é que, o bitcoin é 
totalmente descentralizado e digital, 
ou seja, não tem regulamentação de 
um governo ou entidade e existe so-
mente no mundo virtual (não existe 
papel-moeda de bitcoin). Sua valida-

ção, a confirmação de que determi-
nado bitcoin existe e pertence a uma 
pessoa específica, é feita por uma 
rede de computadores espalhada 
pelo mundo todo que tem e atualiza 
constantemente o registro de todos 
os bitcoins já gerados e de todas as 
transações já feitas. Esse registro, 
conhecido como blockchain, garante 
uma grande segurança ao sistema 
no sentido de que um bitcoin não 
pode ser falsificado, uma vez que 
para existir em determinada carteira 
essa moeda precisa ter seu histórico 
constando nesse blockchain.

E quais são os prós e os contras 
dessas moedas?

Uma das principais vantagens é 
a transparência de todo o processo. 
O registro das transações, o block-
chain, é aberto para todos que quei-
ram vê-lo, o que deixa totalmente 
às claras as movimentações que 
estão sendo feitas. Além disso, por 
ser uma moeda descentralizada, 
ela não sofre influência dos inte-
resses de grupos específicos nem 
de governos. A princípio ninguém 
pode interferir em seu fluxo nem 
criar taxas sobre sua circulação.

Por outro lado, essas novas 
moedas também têm algumas 
desvantagens. A principal delas 
diz respeito à flutuação. Por não 
ser regulado por nenhum órgão, o 
bitcoin está sujeito a grandes al-
terações de valor, o que faz com 
que esteja sendo usado mais para 

especulação do que efetivamente 
para compra de bens e serviços. 
Outro ponto negativo que também 
é comumente levantado é que não 
existem garantias em casos de 
roubo. Então cabe ao usuário as-
segurar que suas moedas estejam 
seguras e tomar cuidado com as 
transações que for fazer.

Ainda existe um bom caminho 
pela frente até que as criptomoe-
das comecem a ser usadas efetiva-
mente pelo público em geral como 
forma de pagamento; contudo, 
movimentos como esse do Face-
book mostram que cada vez mais 
empresas estão caminhando para 
essa direção, cabendo a todos nós, 
empresários ou não, começarmos 
a nos preparar para essa possível 
nova realidade.

R$ 30.798,67: VALOR DE UM BITCOIN NO COMEÇO DE JUNHO DE 2019
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Quem curte desenhos antigos deve se lembrar da querida Rosie, a faxineira-
-robô da série Os Jetsons. Sempre atenciosa, ela estava pronta para arrumar 
a bagunça que invariavelmente os outros personagens faziam. E apesar de 
ainda estarmos longe de termos um membro da família como ela, já podemos 
curtir um pouco dessa tecnologia. No mês de maio, a Xiaomi lançou o Roboro-
ck T4, um robô aspirador de pó que permite uma limpeza mais inteligente do 
lar. Usando a nova tecnologia LDS, baseada em lasers, o aparelho consegue 
mapear, digitalizar e armazenar em sua memória interna os cômodos da casa, 
garantindo uma melhor logística de limpeza. Além disso, o robô tem uma ba-
teria de 5.200 mAh, o que proporciona aproximadamente duas horas e meia de 
autonomia, sendo que, ao chegar em 20%, ele automaticamente se dirige para 
a estação de carregamento. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.  

Valor: 1.999 yuans (R$ 1.165 em conversão direta)

DEIXE SEU NOME EM 
MARTE!
Já pensou em ter algo seu em Marte? Apesar dos avanços que temos visto 
nos últimos anos, ainda pode demorar um pouco para que tenhamos seres 
humanos pisando em solo marciano. Se você não gosta de esperar, já pode 
se adiantar e mandar o seu nome para lá! A iniciativa da Nasa visa criar mais 
interesse sobre as missões espaciais e um maior acompanhamento das pes-
quisas realizadas. Segundo a agência espacial americana, eles vão utilizar um 
feixe de elétrons para gravar os nomes em um microchip, sendo que cada 
linha de texto terá menos de 0,1% da largura de um cabelo humano. Os nomes 
estarão no rover Mars 2020, que deverá pousará na cratera Jazero em feverei-
ro de 2021. Interessado? Basta acessar o site da Nasa (www.nasa.gov) e clicar 
no link da iniciativa. Boa viagem para todos!

BOATOS SOBRE OS NOVOS IPHONES
Como já virou costume, os novos smartphones 
da Apple devem ser anunciados em setembro. 
Algumas fontes, no entanto, já começaram a es-
pecular quais novidades esses novos aparelhos 
vão trazer. Uma dessas fontes é o analista do 
banco Barclays Blayne Curtis, cujas observações 
são levadas a sério por investidores. Segundo ele, 
os novos aparelhos deverão abandonar a tecno-
logia 3D Touch, que permite o acesso de funções 
diferentes dependendo da pressão colocada no 
toque. Essa funcionalidade deverá ser substitu-
ída pelo recurso Haptic Touch, que se baseia na 
duração do toque na tela. Além disso, os novos 
aparelhos deverão incorporar o leitor de digitais 
na tela do celular, como já ocorre, por exemplo, 
no modelo S10 da Samsung. Outra novidade seria 
o uso de câmera tripla, como já ocorre em alguns 
concorrentes. Só nos resta aguardar e conferir. 

14: NÚMERO DE ROBÔS ATUALMENTE EM MARTE

9 HORAS: CARGA SEMANAL DE GEORGE JETSON, PROTAGONISTA DA SÉRIE OS JETSONS
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por dentro sistema - sesc

SERVIÇOS DE SAÚDE  
DO SESC NO DF
Sesc amplia serviços médicos e promove ações no Distrito Federal 
que priorizam a prevenção e promoção da saúde com preços 
acessíveis, além de atendimentos gratuitos
Por José do Egito

Estruturado e equipado para 
prestar atendimento na área 
de saúde, o Sesc-DF está cada 

dia mais preocupado em promover 
a qualidade de vida de sua clientela. 
Nas áreas de saúde, seja por unidade 
fixa ou móvel, a instituição atendeu 
mais de 67 mil pessoas em 2018. A 
proposta dos consultórios e unidades 
móveis é aprimorar ainda mais o ser-
viço de qualidade já reconhecido pela 
clientela. Mãe de comerciário, Mar-
cia Regina Almeida conta que por um 
acaso conheceu o serviço de Odon-
tologia do Sesc. Segundo ela, o pro-
fissionalismo da equipe e estrutura a 
cativaram. “Estou encantada e tudo o 
que fiz no Sesc foi de primeira. Todo 
o tratamento bucal foi um sucesso. 
Fui muito bem recebida, desde o pri-
meiro momento”, elogiou.  Todos os 
meses, o Sesc disponibiliza uma data 
para quem deseja iniciar o tratamen-
to odontológico na instituição. O Ser-
viço segue um calendário anual com 
marcação da consulta pelo site www.
sescdf.com.br. 

Para garantir a todos o bem-
-estar físico e mental, a instituição 
possui profissionais e educado-
res capacitados, de diversas áreas 
para ministrarem cursos, palestras, 
ações sociais e serviços. Várias ini-
ciativas contribuem para isso: sete 
clínicas odontológicas, oito clínicas 
médicas, três carretas odontológi-
cas que percorrem durante todo o 
ano as cidades do Distrito Federal, 
além de equipamentos de última 
geração para exames de mamo-
grafia. Para atender a população, o 
Sesc conta ainda com um ônibus do 
programa passaporte para a Saúde 
e carreta da mulher.

As modalidades de saúde do 
Sesc são divididas entre as clínicas 
gerais e as clínicas especializadas 
com pediatria, ginecologia, oftal-
mologia, cardiologia, dermatologia, 
geriatria, reumatologia, endocrino-
logia e psiquiatria. Os serviços são 
oferecidos nas unidades do Setor 
Comercial Sul, Estação 504 Sul, 913 
Sul, Guará, Taguatinga Norte, Ta-
guatinga Sul, Gama, Ceilândia. Já o 
programa Passaporte para a Saúde, 
implantado de 2003, com o propó-
sito de diagnosticar precocemente 
as pessoas que poderão fazer parte 
do grupo de acompanhamento de 
portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis.

A coordenadora dos Serviços Mé-
dicos e Educação em Saúde, a médi-
ca Lucce Lopes de Mello, explica que 
mais de 180 mil pessoas participa-
ram dessas atividades durante 2018. 
Segundo Lucce, o indivíduo é avalia-

do em consulta ambulatorial visando 
a busca pelo bem-estar físico, men-
tal e social. “As consultas são agen-
dadas previamente e seguem uma 
programação sistematizada, sendo 
que os principais períodos são o ma-
tutino e o vespertino”, explicou. Os 
trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo, seus dependen-
tes e publico em geral agendam o 
horário diretamente nas unidades, 
efetuando o pagamento antecipado 
da consulta. 

Consulte os horários disponíveis 
e os valores dos serviços oferecidos 
pelo Sesc por categoria e agende 
sua consulta, nas unidades. Os aten-
dimentos ocorrem de segunda a 
sexta-feira, nos períodos da manhã 
e a tarde. Já os atendimentos no pe-
ríodo da noite ocorrem de segunda a 
quinta-feira. Os serviços são ofereci-
dos mediante prévio agendamento.
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INFRAESTRUTURA  
ESPORTIVA
Unidades do Sesc-DF oferecem condições para a prática de esportes 
em diversas modalidades
Por Sacha Bourdette

Com a bola nos pés, nas mãos 
ou na raquete, com o corpo 
no tatame ou na água, os pra-

ticantes de esporte têm inúmeras 
opções de modalidades para treinar 
no Sesc no Distrito Federal. No to-
tal, são nove quadras poliesportivas, 
sendo que quatro delas estão nos 
ginásios de Taguatinga Norte e Cei-
lândia. Esse tipo de quadra contem-
pla as modalidades de futsal, bas-
quete, handebol e voleibol. Para os 
esportes que necessitam de espa-
ços específicos, a instituição conta 
com cinco quadras de tênis, quatro 
campos de futebol society e 17 pisci-
nas e três parques aquáticos. 

As academias também fazem 
parte da infraestrutura esportiva do 
Sesc. São oito espaços para mus-
culação nas unidades de Ceilândia, 
Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, 
Gama, Guará, 913 Sul, 504 Sul e 
Presidente Dutra (Setor Comercial 
Sul). Vale destacar que a unidade 
de Ceilândia conta com equipamen-
tos para pessoas com deficiência. O 
Sesc conta ainda com 18 salas para 
a prática de modalidades de luta e 
aulas de jump, por exemplo.

O coordenador de Esporte e La-
zer do Sesc-DF, Élisson Fabrício de 
Oliveira, ressalta a estrutura moder-
na. “Devemos destacar o complexo 
aquático que inclui piscinas semio-
límpicas, infantis, de hidroginástica 
e para a prática de biribol, conhecido 
como voleibol de piscina. Na unida-
de do Guará, por exemplo, temos 
uma cadeira hidráulica que facilita o 
acesso na água de pessoas com defi-
ciência ou dificuldade de locomoção. 
Acredito que contamos atualmente 
com o maior complexo de piscinas 
do Distrito Federal”, conta Élisson. 

Já as oito salas de musculação dão 
a possibilidade para que os clientes 
treinem perto da residência ou do 
trabalho. “Contamos também com 
dois ginásios de esporte com estru-
tura moderna e conservada, as cinco 
quadras de tênis, estão também en-
tre as melhores do DF”, revelou.

O Sesc tem capacidade para 
receber 27 mil pessoas na área 
de esporte, sendo que hoje conta 
com 24.993 alunos matriculados. 
A instituição oferece as seguintes 
modalidades para todas as idades 
e públicos, dentre elas: natação, hi-
droginástica, futsal, handebol, bas-
quetebol, voleibol, futebol society, 
tênis, musculação, jump, ciclismo 
indoor, Pilates, ioga, treinamento 
funcional, alongamento, ginástica 
localizada, zumba fitness, ioga, ca-
ratê, judô, taekwondo, muay tai, jiu-
-jítsu e kung-fu.
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sindicatos

BENEFÍCIOS E INFORMAÇÃO PARA 
FORTALECER O SETOR 
Sindicato que representa estabelecimentos de beleza no DF está 
trabalhando para oferecer benefícios por meio de um clube aos 
seus filiados. Realização de eventos informativos é outra forma de 
fortalecer a base. 
Por Daniel Alcântara

O Sindicato dos Salões, Institutos 
e Centros de Beleza, Estética 
e Profissionais Autônomos 

do Distrito Federal (Simbeleza) está 
com várias novidades para gerar 
serviços aos filiados e fomentar a 
área de beleza na capital da Repú-
blica. O segmento é um dos mais 
importantes na geração de emprego 
e renda na cidade. Sabendo dessa 
relevância, o sindicato também está 
trabalhando para realizar eventos e 
cursos com o objetivo de fortalecer 
os estabelecimentos e gerar co-
nhecimento aos profissionais. Uma 
dessas novas atrações da entidade 
é o Clube de Benefícios.

A empresa filiada ao sindicato 
pode optar por participar do clube 
por meio da classe Ouro ou Prata. 
O pacote Prata oferece certificado 
digital, sistema de automação co-
mercial com agenda de profissio-
nais, que integra processos comer-
ciais que vão desde procedimentos 
operacionais de gestão de estoque 
e aquisições até a venda e geração 
de informações financeiras; além 
de nota fiscal eletrônica. Já o pacote 
Ouro inclui todos esses benefícios 
mais o serviço de contador. O pre-
sidente do Simbeleza, Célio Ferrei-
ra de Paiva, explica que o sindicato 
conseguiu reunir os principais ser-
viços que os empresários utilizam 
no dia-a-dia, oferecendo um preço 
mais acessível. Assim, o empreen-
dedor não precisa se preocupar com 
questões burocráticas. “Temos pla-
no de assessoria jurídica, contábil 
e descontos. Estamos conversando 
com algumas clínicas, farmácias e 

outros estabelecimentos para que 
possa ser oferecido um desconto ao 
filiado”, explica. 

“Dependendo do plano, o em-
presário que tiver uma demanda 
jurídica, por exemplo, ou qualquer 
dúvida trabalhista, tem a gratuidade 
de uma ação, até em última estân-
cia por ano”, diz. O serviço também 
pode incluir assessoria contábil. “A 
mensalidade é inferior a um serviço 
de contador. Hoje, os empresários 
desembolsam cerca de um salário 
mínimo para contratar uma contabi-
lidade. O nosso clube oferta o mes-
mo serviço e outras vantagens com 
o valor inferior”, ressalta. 

Além desses benefícios, o sindi-
cato está conversando com o Sesc-
-DF para que o clube do Simbeleza 
seja integrado a credencial do Sesc. 
“A intenção é envolver essa enorme 
instituição, que é o Sesc, para dar 
direito a acesso nas instalações da 
instituição e poder contar com o le-
que de serviços oferecidos”, diz Cé-
lio. “Pode, inclusive, ser um modelo 
para outros sindicatos da Fecomér-
cio. Talvez esse seja o serviço mais 
importante do clube. Pretendemos 
ainda fazer em conjunto campanhas 
de divulgação de serviços prestados. 
É uma campanha de fortalecimento 
do sistema do comércio”, informa. 
Hoje, os empresários filiados aos 
sindicatos da Fecomércio-DF, que ti-
verem a credencial do Sesc-DF, são 
conveniados mediante pagamen-
to de uma taxa de R$ 26 por titular 
(independentemente do número de 
dependentes), com o mesmo des-
conto de trabalhadores do comércio, 

que tem uma tabela de preços 50% 
menor, e o presidente do Simbeleza 
pretende incluir o serviço ao clube.

O preço do clube varia de acordo 
com o tipo de empresa, existe um 
valor para microempreendedores 
individuais, outro para Microempre-
sa Individual e Empresa de Pequeno 
Porte, dependendo da quantidade de 
funcionários. Mas de qualquer forma, 
a economia é grande se comparada 
com a contratação individual de cada 
serviço. Os valores dos pacotes va-
riam de R$ 49,90 a R$ 747,90 depen-
dendo da opção entre Ouro e Prata e 
a quantidade de funcionários de cada 
empresa. “Estamos passando por 
algumas mudanças, não temos mais 
a contribuição sindical obrigatória, 
isso afetou drasticamente o sindi-
cato. Estamos reaprendendo a tra-
balhar, buscando outras alternativas 
de receita”, informa o presidente do 
sindicato. Mais informações sobre o 
clube pelo telefone: (61) 3349-4396.
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Célio Ferreira de Paiva,  
presidente do Simbeleza
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QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Sobre as demandas dos empre-
sários, o principal assunto comen-
tado é a falta de mão de obra qua-
lificada no mercado, tanto na parte 
técnica quanto na parte de atendi-
mento. Além disso, os empresários 
têm diversas dúvidas em relação a 
gestão de seus negócios. Por isso, 
o Simbeleza está formatando, cada 
vez mais, eventos com o objetivo de 
capacitar o segmento. De acordo 
com Célio, a principal dúvida dos 
empreendedores é a questão da 
Lei do Salão Parceiro, aprovada em 
outubro de 2016. A norma permi-
te que a empresa e um profissional 
autônomo formalizem um contrato 
de locação de espaço. Na prática, a 
Lei funciona assim: os profissionais 
autônomos alugam uma cadeira em 
algum estabelecimento para realizar 
o seu trabalho, formalizando uma 
parceria com o dono do empreendi-
mento, dividindo os lucros. “Para sa-
nar essas dúvidas, estamos junto ao 
Sebrae elaborando formas de aten-
der todas as regiões administrativas 
do DF com cursos e palestras para 
o empreendedor se adequar, já que 

é uma norma muito vantajosa para 
o empresário e para o profissional”, 
informa o presidente do Simbeleza.

Dando início a esses eventos 
que visam a informação do setor, o 
sindicato ofereceu, no dia 9 de ju-
nho, no Hotel Nacional, o Encontro 
de Estética e Empreendedorismo. 
Mais de 400 pessoas estavam pre-
sentes para debater e saber mais 
sobre a Lei 13.6143/2018, que re-
gulamentou o exercício dos este-
ticistas, cosmetólogos e técnicos 
em estética. Além disso, novidades 
e formas de gestão também foram 
apresentadas por meio de pales-
tras. “Foi um marco para a área de 
estética aqui do DF”, salienta Cé-
lio. “O nosso sindicato representa 
toda a área de estética. Esse even-
to foi realizado para experimentar-
mos essa demanda e vimos que é 
enorme. Ano que vem vamos fazer 
outro, já está confirmado”, adianta. 
As diretoras do sindicato, Adelaide 
Roque e Eulina Ramos, disseram 
que o encontro foi realizado com 
o objetivo de trazer discussões 
sobre as novidades do setor e os 

rumos que serão tomados a partir 
de agora.

Várias palestras foram ofere-
cidas durante o evento, entre os 
temas abordados: Exigências da 
Vigilância Sanitária e Parâmetros 
de Fiscalização na Atuação Empre-
sarial; MEI (Microempreendedor 
Individual); Inteligência Emocional; 
Tricologia - Avanço e Inclusão da 
Terapia Capilar em Clínicas de Es-
tética; Tratamentos no pré e pós-
-operatório; O poder dos Peelings e 
o debate sobre a Lei nº 13.643/18, 
que trata sobre a regulamentação 
da profissão.

      @simbelezadf

/SINCAAB

www.sincaabdf.com.br
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novidades da base

SINDAUTO E SESC-DF SE REÚNEM COM 
NOVO DIRETOR-GERAL DO DETRAN-DF
Fabiola Souza

A diretoria do Sindicato dos Cen-
tros de Formação de Conduto-
res de Veículos Automotores 

do Distrito Federal (Sindauto-DF) 
participou de um encontro, no dia 29 
de maio, com o novo diretor-geral do 
Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal, Alírio Neto, na sede do De-
tran. O Diretor Regional do Sesc-DF, 
Marco Tulio Chaparro, também par-
ticipou da reunião. O presidente do 
Sindauto, Francisco Joaquim Loiola, 
explica que o intuito do encontro foi 
para dar continuidade as parcerias 
existentes entre o sindicato e o de-
partamento de trânsito no processo 
de habilitação no DF com o objetivo 
de evitar fraudes.

“Nós temos que trabalhar em 
conjunto, pois queremos fazer do DF 
um exemplo na formação de con-
dutores. Não visamos apenas lucro, 
também temos a responsabilidade 
de deixar o trânsito do DF mais hu-
mano e assim reduzir a mortalidade”, 
ressaltou o presidente do sindicato. 
“O diretor regional do Sesc, Marco 

Tulio Chaparro, também se colocou à 
disposição do Detran para que o Sesc, 
em parceria com o órgão e o sindica-
to, realize ações voltadas para a edu-
cação no trânsito”, apontou Loiola.

A modernização do setor de tec-
nologia do Detran foi outro assunto 
debatido no encontro. Segundo Loio-

la, a tecnologia utilizada no departa-
mento de trânsito ainda é arcaica e 
precisa se modernizar, inclusive para 
fiscalizar melhor o processo de for-
mação de condutores e garantir a 
transparência e lisura nas atividades 
exercidas pelas empresas de auto-
escola da capital.

SECOVI FIRMA PARCERIA COM O BRB PARA 
DESBUROCRATIZAR FORMAS DE FINANCIAMENTO
Fabiola Souza

O presidente do Sindicato das 
Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de 

Imóveis Residenciais e Comerciais 
do Distrito Federal (Secovi-DF), Oví-
dio Maia, se reuniu no dia 23 de maio, 
com o presidente do Banco de Brasí-
lia, Paulo Henrique Rodrigues Costa, 
na sede da instituição financeira, para 
definir uma parceria entre o banco e 
o sindicato. A intenção é elaborar um 
acordo de cooperação técnica com o 
objetivo de ofertar melhores condi-
ções de financiamento para a com-
pra de imóveis no Distrito Federal.

“O BRB é o banco da capital. 
Queremos fortalecer o vínculo do 
banco com as imobiliárias do DF 
por meio do Secovi. A intenção é 
diminuir a burocracia existente na 
aquisição de linhas de crédito para 
atender melhor a população e sim-
plificar o processo de compra na ca-
pital, garantindo assim as melhores 
condições para a aquisição da casa 
própria”, explica Ovídio Maia.

Já o presidente do BRB ressalta 
a importância da parceria para lan-
çar um pacote de negócio imobiliá-

rio assertivo com o perfil dos com-
pradores do DF. “Queremos fazer 
um acordo de cooperação técnica 
para garantir um conjunto de con-
dições diferenciadas para todas as 
imobiliárias filiadas ao sindicato. O 
intuito é fazer uma proposta de atu-
ação olhando todo o ciclo de crédito, 
todo o negócio imobiliário, aprovei-
tando a experiência que vocês têm 
para lançar o pacote”, diz Paulo 
Henrique. O workshop com os em-
presários do setor imobiliário está 
programado para ocorrer na última 
semana de maio.
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SIMBELEZA FIRMA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
COM O SINDICATO LABORAL PRÓ-BELEZA
Daniel Alcântara

O presidente do Sindicato dos 
Salões, Institutos e Centros 
de Beleza, Estética e Profis-

sionais Autônomos do Distrito Fe-
deral (Simbeleza), Célio Ferreira de 
Paiva, firmou a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) 2019-2020, com o 
sindicato laboral Pró-Beleza de em-

Convenção Coletiva de Trabalho”, 
explicou Célio Ferreira.

Conforme acordado, o piso sa-
larial passou a ser de R$ 1.200 para 
os barbeiros, cabelereiros, esteti-
cistas, maquiadores, consultores 
e agentes de beleza, visagistas, 
terapeutas capilares, esteticistas, 
massoterapeutas e massagistas.  
Já para as manicures, pedicures, 
depiladores, foto depiladores, de-
signers de sobrancelha, escovistas 
e pedólogas o reajuste foi para R$ 
1.100.  Os auxiliares de cabelerei-
ros, técnicos e auxiliares, recep-
cionistas, caixas e empregados de 
serviços gerais R$ 1.000 e gerentes 
de unidades ou filiais R$1.300.

presas unissex e profissionais am-
parados pela lei do salão parceiro.

Segundo o presidente, ainda fal-
ta a negociação da CCT com outro 
sindicato laboral, o Sindibeleza-DF, 
sindicato que representa as empre-
sas não unissex do DF. “A negocia-
ção esse ano foi difícil por causa da 
reforma que mudou a Lei trabalhis-
ta, dentre outros aspectos. Além 
disso, pela primeira vez, tivemos 
que negociar com dois sindicatos, 
um que representa as empresas 
unissex em nível nacional e o ou-
tro que representa as empresas 
não unissex no DF. Sendo assim, 
ainda precisamos firmar a outra a 

FECOMÉRCIO-DF REÚNE SINDICATOS  
PARA CONHECEREM ATIVIDADES DO 
SESC E DO SENAC 

Por Fabiola Souza

Com o objetivo de apresentar as 
ações que o Serviço Social do Co-
mércio (Sesc) e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac) 
realizam em todo o Brasil, inclusive 
no Distrito Federal, a Fecomércio-
-DF dia 13 de junho, na sede da enti-
dade, um encontro com presidentes 
de sindicatos e diretores da entidade 
para mostrar os principais projetos 
e programas do Sesc e do Senac. A 
assessora de relacionamentos insti-
tucionais do Departamento Nacional 
do Sesc, Ana Márcia Varela, e a as-
sessora de comunicação do Depar-
tamento Nacional do Senac, Márcia 
Leitão, ministraram a palestra.

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, abriu o encontro e 
falou da importância de esclarecer 
para a base de sindicatos da Feco-
mércio-DF sobre o funcionamento 

e a estrutura nacional do Sesc e do 
Senac, com o intuito de desmistifi-
car informações desencontradas. “A 
ideia de reunir todos para esta apre-
sentação surgiu depois que a Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) nos 
apresentou a mesma exposição. Na 

minha gestão quero que haja uma 
transparência e uma comunicação 
entre sindicatos, Sesc e Senac”, 
ressaltou. O diretor regional do Ses-
c-DF, Marco Tulio Chaparro, e o di-
retor regional do Senac-DF, Antonio 
Tadeu Peron, também participaram 
do encontro.
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empresa do mês

Com o foco em roupas e aces-
sórios adaptados, a empresa online 
Reapta que inicialmente foi chamada 
de Mimos Roupa Adaptada, está no 
mercado desde 2015. Tudo começou 
quando a técnica em enfermagem e 
cuidadora de idosos, Silvia Alencar, 
idealizadora da loja, percebeu a di-
ferença que roupas mais práticas e 
acessórios poderiam facilitar no mo-
mento dos cuidados e atendimentos 
e consequentemente, no trabalho do 
cuidador. Então, Silvia e a design de 
moda e técnica em vestuário, Camila 
Oliveira firmaram uma parceria com 
a proposta de promover mais con-
forto, praticidade, funcionalidade e 
beleza nas peças.  

ROUPAS ADAPTADAS
Loja Reapta comercializa roupas e acessórios adaptados para 
cadeirantes, idosos ou qualquer outra pessoa que necessite se vestir 
de forma prática
Por Jeniffer Rodrigues

A Reapta trabalha com os mais 
diversificados produtos como pija-
mas, vestidos, calças e bermudas. 
Além de acessórios ortopédicos que 
são os cintos de segurança para ca-
deira de rodas, luvas adaptadas para 
tetraplégicos e cintas de transferên-
cias para auxiliar dependendo do 
caso o cuidador e fisioterapeuta, por 
exemplo. Sendo assim, o objetivo da 
Reapta é acrescentar a seus produ-
tos aspectos que contribuam para a 
autoestima, autonomia e qualidade 
de vida para seus consumidores que 
são cadeirantes, idosos ou qualquer 
pessoa em processo de reabilitação 
ou com mobilidade reduzida além 
dos profissionais da área da saúde.

“As roupas e acessórios adap-
tados podem mudar a vida de uma 
pessoa. Por exemplo, usar uma bol-
sa para acoplar um coletor de urina, 
facilita para sair na rua com tranqui-
lidade, discrição e confiança. O mes-
mo ocorre com a bermuda que tem 
um bolso onde esconde e leva equi-
pamento. Já os vestidos e pijamas 
possuem aberturas estratégicas em 
várias partes da peça, onde é possí-
vel até vestir uma pessoa acamada 
sem fazer muito esforço ou levantá-
-la. Para cadeira de rodas, os cintos 
dão mais segurança para aos cadei-
rantes, como também a luva adapta-
da que tem um sistema de velcros e 
fechos onde um tetraplégico conse-
gue pegar objetos e voltar a fazer ati-
vidades físicas e entre outras ações 
do dia-a-dia”, explicou Camila. 

A designer justifica a escolha do 
mercado online como um ambien-
te democrático, atual e eficaz onde 
possibilita uma maneira de conse-
guir alcançar várias pessoas e con-
sequentemente todo o país. Porém, 
deixa clara a possibilidade de ex-
pandir futuramente para uma loja 
física, a medida que o crescimento 
da marca for acontecendo. Em 2015, 
mesmo ano de inauguração a Reap-
ta, a empresa foi convidada a partici-
par do Capital Fashion Week e após 
isso vem crescendo cada vez mais no 
mercado. “Foram mais de 500 pro-
dutos vendidos até o momento e a 
expectativa e que as vendas aumen-
tem mais de 10x após evolução na di-
vulgação e planejamento de vendas”, 
finalizou a sócia.

Reapta

       www.reapta.com.br

               @ reaptainclusiva 

       61  3242-7602

Silvia Alencar
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www .s i te .cupomweb .com .br / fecomerciodf

Você quer ver o
seu cliente de
volta?

R$ 49,90*
/mês

CONFIGURE SUA CAMPANHA EM 10 MINUTOS

CADASTRE SEU CLIENTE EM 20 SEGUNDOS

RELACIONE-SE COM SEU CLIENTE POR
TODO O ANO

AUMENTE SUAS VENDAS PARA SEMPRE

Tenha seu próprio sistema de Cashback através
de uma solução simples e de baixo custo.

CupomWeb vende por você!

* p r e ç o  e s p e c i a l  p a r a  a s s o c i a d o s   
F e c o m é r c i o - D F
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Giuliana Costa
Jornalista

Jacques Veloso de Melo
Especialista em Direito 

Tributário

Jôsilaine Rodrigues 
Publicitária 

Marcelo Ottoni
Empresário e bancário

Priscila Moreira
Enfermeira

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

BOM BOM BOM

BOM BOM BOM

BOM

RUIM RUIMRUIM RUIM RUIM

É triste ver que havia sido 
erradicada no DF tenha 
voltado e tenha índices 
tão altos. A vacinação é 

a maneira mais eficaz de 
combater a doença.

Na maioria dos casos, a 
caxumba é uma doença com 
baixa gravidade, mas pode 
levar a complicações como 
inflamação nos testículos e 

ovários.

Doenças que podem 
ser prevenidas com 

vacinação já deveriam estar 
completamente erradicadas. 

O aumento dos casos de 
caxumba é preocupante 
porque está fazendo com 

que muitas pessoas fiquem 
doentes em Brasília.

A solução é simples: vacina. 
Só depende de nós acabar 
com essa doença fazendo 
a prevenção que alguns 

insistem em não acreditar 
ser eficaz.

A orla do lago Paranoá 
deve ser de todos. Porém, é 
necessário que se observe 

a questão ambiental 
aliada ao bom-senso nessa 

revitalização.

A ideia do ordenamento 
sustentável do uso e 

ocupação da Orla do Lago é 
fantástica! Agora é colocar 
em prática, respeitando as 

partes interessadas.

Será uma ótima opção de 
lazer para a família. 

O aparelho é rápido e bom 
para fazer uma triagem. Em 
casos indicados, o condutor 

poderá se submeter ao 
convencional para imprimir 

o resultado.

Usar a tecnologia para 
combater infrações é uma 
atitude assertiva. Agora é 
ampliá-la para invasões, 

desmatamento, descarte de 
lixo, etc.

Assim será mais fácil 
detectar se o condutor 

ingeriu bebida alcoólica.

Torna a fiscalização mais 
ágil, mais barata e eficiente. 
Quanto maior a eficiência 

da fiscalização, maior a 
segurança de todos.

Entendi que foi um erro a 
desobstrução da orla. Agora, 

a sua ocupação merece 
muita atenção em face dos 
impactos ambientais que 

pode acarretar.

Revitalizar é fundamental, 
mas é preciso ficar de olho, 

pois o projeto pode ficar 
no papel e a sua execução 
pode ser um transtorno 

financeiro.

Os agentes tiram de si 
a responsabilidade de 

atestar se o condutor está 
bêbado, evitando problemas 

e garantindo que não 
entrarão com recursos.

REGULAR

REGULAR
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Plano 
Seguro pioneiro com gestão, operação 
e inteligência dirigida por uma equipe 
especializada em uma central de atendimento 
exclusiva, que oferece facilidades para 
corretor, tranquilidade para o empresário e 
amparo ao trabalhador.

Amparo 
Laboratório de inovação na criação 
de coberturas e benefícios inéditos, 
disponibilizando ao mercado segurador 
alternativas para suprir as necessidades 
dos segurados dos mais diversos 
grupos de risco. 

Imediato 
Com processos simplificados, 
devolve à sociedade em forma de 
indenizações e benefícios recursos 
imediatos caso ocorra algum dos 
eventos cobertos pelo seguro.

Social 
Comprometido em ir além do que 
só pagar indenizações, contribuindo 
diretamente para redução da herança 
da pobreza no país, através da 
democratização do seguro de vida 
para todos.

Conheça o novo parceiro da 
FECOMERCIO-DF
O PASI é um Seguro de Vida e Acidentes simplificado, 
desenvolvido para levar proteção e amparo para as 
empresas e trabalhadores do setor.

fecomercio@vertexseguros.com.br31 3280-7080
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As funcionalidades do BRB Mobile 
foram pensadas para facilitar sua 
rotina. Você pode fazer consultas, 
transferências, aplicação em CDB, 
pagamentos e empréstimos, além de 
personalizar e contratar os serviços do 
BRB direto no aplicativo. E tudo isso é 
feito com segurança. Aproveite agora 
para baixar o app pela loja virtual do 
seu celular e descubra as inúmeras 
facilidades do BRB Mobile.

@brb_bancodebrasilia

@BRB_ofi cial

@BRB.BancodeBrasilia

brb.com.br

BRB MOBILE 

Mais agilidade 
e praticidade 
para o seu dia.


