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O SHOW NÃO 
PODE PARAR

Produtores se esforçam para realizar eventos 
que geram turismo, desenvolvimento, cultura 
e lazer, mas barreiras dificultam os negócios
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Para você e para o seu bolso,

você encontra na Qualicorp.

Siga a Qualicorp:

Empregador do Comércio: 
em parceria com a FECOMÉRCIO-DF,  

a Qualicorp oferece planos com 
excelentes hospitais  

e laboratórios, livre escolha com 
reembolso, seguro viagem e 

carências reduzidas.2

R$���
PLANOS  
A PARTIR DE

�

1R$ 349,86 - Bradesco Saúde Efetivo III E CA Copart 7 (registro na ANS nº 480.477/18-5), da Bradesco Sáude, 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 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 da operadora de saúde, bem como a disponibilidade 
para cada entidade de classe. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte da operadora de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições 
contratuais disponíveis para análise. Agosto/2019.

Se preferir, simule seu plano em qualicorp.com.br
���� ��� ����LIGUE
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Câmara de Tributação da 
Fecomércio se reúne na 
Secretaria de Fazenda para 
tratar de reforma tributária

Grupo de trabalho é formado para criar lei sobre 
empreendedorismo feminino no Brasil

Senac inaugura laboratório de imagem pessoal em Ceilândia

O Senac inaugurou na unidade de Ceilândia, dia 9 de setembro, um Laboratório 
de Imagem Pessoal que atenderá alunos dos cursos de Design de Sobran-
celhas, Maquiador, Maquiagem Social e Automaquiagem. O novo espaço foi 
desenvolvido especialmente para esses cursos e atenderá estudantes nos três 
turnos. O laboratório de imagem pessoal é bem específico, pois esses cursos 
precisam de bancadas, cadeiras e iluminação especiais. Veja no site www.df.
senac.br/cursos as datas das próximas turmas.

Integrantes da Câmara de Tributação 
e Finanças Públicas da Fecomércio-
DF, a pedido e em conjunto com o 
presidente do Sindicombustíveis-
DF, Paulo Tavares, se reuniram no 
dia 20 de agosto com representantes 
da Secretaria de Fazenda do DF. 
O objetivo foi tratar de assuntos 
pontuais do setor referentes à 
emenda constitucional da reforma 
tributária, que está sendo discutida 
pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Fazenda (Consefaz). 

Com o intuito de desenvolver uma 
legislação em benefício do empre-
endedorismo feminino, a Câmara de 
Mulheres Empreendedoras e Gesto-
ras de Negócios da Fecomércio-DF, 
juntamente com o Banco Mundial e 
a Confederação Nacional do Comér-
cio (CNC), realizaram o Seminário 
Mulheres, Empresas e o Direito – 

Uma Visão Internacional Compara-
da. A partir deste encontro, foi mon-
tado um grupo de trabalho para criar 
uma lei sobre empreendedorismo 
feminino no Brasil. A primeira reu-
nião do Grupo de Trabalho – Legis-
lação e Mulher ocorreu no dia 18 de 
agosto, na Secretaria da Mulher da 
Câmara Federal. 

Conselho de Planejamento Territorial do DF aprova reforma 
no Centro de Convenções

Por estar em uma área tombada como patrimônio cultural da humanidade, 
o projeto de reforma do Centro de Convenções Ulysses Guimarães precisou 
passar por um estudo técnico, realizado pelo Conselho de Planejamento Ter-
ritorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan). No dia 22 de agosto, após di-
versas análises e sugestões, o conselho aprovou o início das obras que será 
realizado pelo Consórcio Capital DF, grupo vencedor da concessão de 25 anos 
do espaço, após licitação realizada pelo GDF, no ano passado. O vice-presi-
dente da Fecomércio-DF e presidente do Sindicato de Habitação (Secovi-DF), 
Ovídio Maia, participou da reunião do Conplan que aprovou o projeto. “Houve 
inúmeras sugestões dos conselheiros para o projeto, que exerceram a pleni-
tude da sua representatividade, visando ao melhor para a população e para 
a cidade”, disse Ovídio. Ovídio explica ainda que a empresa responsável pelo 
espaço atendeu a todas as sugestões e adequou o projeto.
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Economia criativa 
N a capa dessa edição traze-

mos um assunto que eu tenho 
muita intimidade: eventos. 

Sou presidente do Sindicato das Em-
presas de Promoção de Eventos do 
DF (Sindeventos) e sei as dificulda-
des que o setor enfrenta. Venho pon-
tuando nos últimos meses em meus 
artigos, que publico em jornais e no 
site da Federação do Comércio, uma 
preocupação constante com a cul-
tura e com o posicionamento do go-
verno local em relação a economia 
criativa da cidade. A Fecomércio é 
uma instituição que trabalha em de-
fesa dos empresários. Entendemos 
que esse segmento de promoção 
e realização de eventos representa 
uma forte engrenagem da economia 
local, gerando emprego, impostos e 
renda. A inteligência e a cultura se 
unem à Fecomércio e aos produto-
res culturais para defender a alegria 
de Brasília. Essa é nossa função de 
promotores de negócios..

Os engenheiros dos grandes 
momentos de entretenimento da 
cidade, como o Na Praia, Coma, 
Porão do Rock, São João do Cer-
rado, Brasília Capital Moto Week e 
Picnik, tiveram uma reunião comigo 
na sede da Fecomércio para alicer-
çar nosso empreendimento privado 
de entretenimento para Brasília. 
Não queremos mais que problemas 
como o que ocorreu com a tentativa 
de interdição no Na Praia aconteçam 

novamente. Até porque o local onde 
esteve sediado o festival é uma área 
destinada a clubes e hotéis, onde se 
realizam festas. Não por acaso, os 
shows ocorrem ao lado de uma con-
cha acústica projetada por Niemeyer 
em 1969. A moradia veio depois. Não 
é o caso de colocar um contra o ou-
tro, mas de buscar soluções. 

Dentre tantos assuntos, outro 
importante é o acordo para que as 
empresas que ainda não fazem par-
te do Sindeventos se filiem ao sindi-
cato para fazer parte da base da Fe-
deração e lutar por mais segurança 
jurídica para os empreendimentos. 
Entre outras matérias dessa edição, 
você também pode entender melhor 
a Medida Provisória da Liberdade 
Econômica e a digitalização da aber-
tura de empresas por meio da Junta 
Comercial do Distrito Federal. 

Dentro do nosso Sistema, o Se-
nac-DF lançará uma nova progra-
mação de cursos para o próximo tri-
mestre, com uma grande quantidade 
de opções, entre elas os de Tecno-
logia da Informação, que possuem 
uma ótima empregabilidade no mer-
cado de trabalho mundial. Dentre 
as matérias do Sesc, destacamos a 
Mostra Sesc de Música, uma oportu-
nidade ímpar para bandas e artistas 
brasilienses. Essa é a nossa edição 
de setembro, aproveite. 

Boa leitura!
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entrevista

BERNARD 
APPY
Por Sacha Bourdette

 Natural de São Paulo, 57 anos, 
Bernard é o autor do texto da reforma 
tributária. Economista formado pela 
Faculdade de Economia e Administração 
da Universidade de São Paulo (USP), ele 
tem mestrado pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). Bernard já atuou 
na iniciativa privada e no Governo Federal. 
Trabalhou como diretor na BM&F Bovespa 
e em 2015 participou da criação do Centro 
de Cidadania Fiscal (CCiF). Em entrevista 
para a Revista Fecomércio-DF, ele fala 
sobre a importância da simplificação e 
o aperfeiçoamento do sistema tributário 
brasileiro.



8  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  9

1 - Por que o Brasil precisa de uma 
reforma tributária? O atual sistema 
impede a retomada do crescimento 
econômico e equilíbrio fiscal?
O sistema tributário atual reduz muito 
o potencial de crescimento de nosso 
país, pois gera custos desnecessários 
para as empresas, aumenta a inse-
gurança jurídica, eleva o custo dos in-
vestimentos e das exportações e leva 
a economia brasileira a se organizar 
de forma muito ineficiente. Uma boa 
reforma tributária resolveria todos 
esses problemas e, portanto, teria um 
impacto muito positivo sobre o cresci-
mento e a geração de empregos e nos-
so país. O maior crescimento da eco-
nomia, por sua vez, teria um impacto 
positivo sobre as finanças públicas de 
todos os entes da federação, pois per-
mitiria um aumento da arrecadação, 
sem que a carga tributária fosse ele-
vada como proporção do PIB. Ou seja, 
uma boa mudança no sistema tributá-
rio é positiva tanto para o setor privado 
e para os trabalhadores quanto para os 
governos. 

2- Quais os fundamentos e princípios 
da PEC 45?
A proposta formulada pelo Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF), apresentada 
à Câmara dos Deputados pelo depu-
tado Baleia Rossi (MDB-SP) na PEC 
45/2019, tem como objetivo simplificar 
a tributação incidente sobre o consu-
mo no Brasil a partir da substituição 
dos atuais IPI, PIS e COFINS (tributos 
federais), ICMS (estadual) e ISS (muni-
cipal), por um imposto nacional, o Im-
posto sobre Bens e Serviços (IBS).
O IBS segue o modelo de Imposto so-
bre o Valor Adicionado (IVA), adotado 
em mais de 160 países, e proporcio-
nará a solução das distorções do sis-
tema tributário atual por possuir as 
características dos melhores IVAs do 
mundo: a) base ampla de incidência 
(sem discriminação entre mercado-
rias, serviços ou intangíveis); b) crédito 
amplo, eliminando a cumulatividade do 
sistema atual; c) cobrança no destino, 
essencial para acabar com a guerra 
fiscal entre os estados; e d) um sis-

tema eficiente de ressarcimento de 
créditos tributários acumulados. Um 
sistema com essas características e 
com alíquota uniforme resolve todas 
as distorções do atual modelo de tribu-
tação de bens e serviços no Brasil.
Ademais, destaca-se que o IBS terá 
como pressupostos a simplicidade, a 
transparência, a neutralidade e a equi-
dade. A simplicidade será oriunda de 
sua base de incidência tributária am-
pla e bem definida, de sua legislação 
nacional uniforme, alíquota única e da 
opção por conter o mínimo possível de 
exceções e tratamentos diferenciados. 
Sua transparência possibilitará ao ci-
dadão o conhecimento e a quantifica-
ção do valor que contribui de tributo 
ao Estado, permitindo que ele passe a 
ter condições de comparar esse cus-
to com o retorno obtido por meio da 
prestação de serviços públicos. Sua 
neutralidade visa não distorcer a forma 
de organização da produção, a tecno-
logia que as empresas adotam e suas 
escolhas de mercado. Por fim, a equi-
dade no tratamento dos cidadãos e das 
empresas proporciona a dosagem da 
carga tributária sem privilégios. 

3- Poderia elencar os problemas e 
distorções do atual sistema tributá-
rio brasileiro, que sabemos centrado 
na taxação excessiva do consumo? 
Acredita que essa reforma resolveria 
o problema?
Os problemas do sistema tributário 
brasileiro são de três ordens. Em pri-
meiro lugar, a grande complexidade 
dos tributos sobre o consumo de bens 
e serviços gera grandes distorções e 
prejudica muito o crescimento da eco-
nomia brasileira. Em segundo lugar, 
falhas no modelo brasileiro de tribu-
tação da renda fazem com que uma 
parcela relevante das pessoas mais 
ricas do país pague pouco imposto de 
renda. Por fim, uma tributação exces-
siva e mal concebida da folha de pa-
gamentos estimula a informalidade, 
o que também acaba por prejudicar o 
crescimento do país.
A agenda de reforma tributária deve 
contemplar a correção de todas es-

“Uma boa 
mudança no 

sistema tributário 
é positiva tanto 

para o setor 
privado e para 

os trabalhadores 
quanto para os 

governos.” 

sas distorções. A PEC 45 trata basi-
camente do primeiro problema e é, 
provavelmente, por seu efeito muito 
positivo sobre o crescimento, a mu-
dança mais importante para a melho-
ria da qualidade de vida dos brasileiros 
num horizonte de dez a vinte anos. As 
demais mudanças, na tributação da 
renda e na tributação da folha, tam-
bém são importantes, e certamente 
serão incluídas na agenda de reforma 
tributária pelo Congresso Nacional – 
seja simultaneamente à PEC 45, seja 
sequencialmente.

4- Qual a expectativa para a aprovação 
da Reforma Tributária? Como vai fun-
cionar o imposto único, o IBS? 
Essa é uma questão política. Pelo que 
tem sido sinalizado na mídia, a refor-
ma tributária é uma das prioridades 
do Congresso Nacional e do Executivo 
Federal para este segundo semestre 
de 2019. Na Câmara dos Deputados, 
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entrevista

a comissão especial para analisar a 
PEC 45/2019 já foi criada e, segundo 
o plano de trabalho, a previsão é que o 
relatório seja apresentado no dia 8 de 
outubro. A perspectiva para a tramita-
ção é positiva, pois o ambiente político 
é bastante favorável à reforma, seja 
pelo perfil mais reformista da atual 
legislatura, seja pelo fato de que os 
próprios estados estão demandando 
a substituição do ICMS por um IVA 
cobrado no destino e sem benefícios 
fiscais. Tal posição foi assumida de 
forma unânime em carta assinada 
pelos 27 secretários estaduais de fa-
zenda do país. 

5- Sabemos que existe a PEC 45 tra-
mitando na Câmara, uma que tramita 
no Senado, os governadores e o poder 
executivo central pretendem enca-
minhar propostas. Neste cenário, é 
possível convergir para uma proposta 
única que atenda todos os entes da fe-
deração? 

A pluralidade de propostas é positi-
va porque todas partem da premissa 
de que é preciso aprimorar o sistema 
tributário para retomar o crescimento 
econômico do país. Ainda não foram 
apresentadas todas as propostas, mas 
é esperado que existam muitos pon-
tos de convergência e alguns pontos 
de conflito. Caberá ao Congresso Na-
cional analisá-los para aprovar a pro-
posta tecnicamente mais adequada e 
politicamente factível. É verdade que 
propostas anteriores de reforma tri-
butária geraram resistências por conta 
do impacto da cobrança do imposto no 
destino sobre as receitas de Estados 
e Municípios. A PEC 45 procura mini-
mizar tais resistências ao prever um 
modelo de ajuste na distribuição da 
receita entre os entes da federação, 
no qual durante vinte anos o nível atual 
de receita de cada ente, corrigido pela 
inflação, está garantido, o que mitiga 
muito o impacto da reforma sobre as 
finanças estaduais e municipais. Adi-
cionalmente, a PEC 45 tem um impac-
to muito positivo sobre o crescimento 
do país, o que faz com que mesmo 
estados potencialmente “perdedores” 
sejam beneficiados pelo maior cresci-
mento. 

6- Como será o processo de implan-
tação do novo sistema, se aprovado? 
Será gradual e em quanto tempo? 
Para os contribuintes, a implementa-
ção do IBS comporta um período de 
transição de 10 anos, necessário para 
a adaptação das empresas e para o 
fortalecimento de um estado de se-
gurança jurídica. Os investimentos 
realizados nos últimos anos conside-
raram um sistema tributário repleto 
de benefícios e regimes diferenciados 
e a transição objetiva mitigar conside-
ravelmente os impactos da mudança 
sobre eles.
A proposta prevê que o IBS será inicial-
mente criado com uma alíquota baixa 
(de 1%), a qual será mantida por um 
período de teste de dois anos, reduzin-
do-se compensatoriamente a alíquota 
da COFINS. Esse período de teste ser-
virá para avaliar o funcionamento do 
novo imposto e dimensionar de forma 
precisa o seu potencial de arrecada-
ção. Nos anos seguintes a transição 
será concluída, elevando-se a alíquota 
do IBS em montante suficiente para 
reduzir linearmente as alíquotas dos 
cinco tributos atuais, o que permite 
fazer a transição sem haver risco de 
aumento da carga tributária. Ao final 
do período, os tributos antigos são ex-
tintos. 

7- Quais os benefícios diretos e ime-
diatos para o setor produtivo, espe-
cialmente o comércio de bens e ser-
viços?
O IBS, por possuir uma legislação na-
cional uniforme e sem benefícios fis-
cais, possibilitará que os contribuintes 
brasileiros reduzam muito seu custo 
de conformidade tributária e o grau 
de litígio com o fisco, bem como criará 
um ambiente competitivo isonômico, 
no qual os empreendedores mais efi-
cientes em seu negócio serão aqueles 
que obterão os melhores resultados. 
Ademais, o IBS será um imposto não 
cumulativo, garantindo o aproveitamen-
to de créditos de todo insumo utilizado 
na cadeia produtiva e assegurando a 
devolução ágil de eventuais saldos cre-
dores acumulados por exportadores ou 
investidores. Essa característica elimi-
na a incidência cumulativa dos tributos 
atuais, reduzindo o custo de investimen-
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tos e exportações e levando a economia 
a se organizar de forma eficiente.
O setor de comércio e de serviços se-
rão beneficiados pela criação de um 
ambiente mais favorável e menos dis-
torcido para os negócios e pela corre-
ção de falhas do sistema atual levam à 
incidência cumulativa de tributos sobre 
os serviços prestados para empresas. 
Mas os dois setores serão beneficiados 
sobretudo pelo aumento do potencial 
de crescimento da economia brasi-
leira e do poder de compra da popu-
lação. Ainda que seja difícil fazer uma 
estimativa precisa, o efeito benéfico da 
reforma tributária sobre o potencial de 
crescimento do Brasil deve ser supe-
rior a dez pontos percentuais em um 
horizonte de quinze anos. 

8- A condição do Distrito Federal de 
estado importador/consumidor favo-
rece ao ganho de arrecadação ou a re-
forma é neutra no que tange ao perde/
ganha entre as unidades federadas?
A grande alteração da PEC 45 com 
relação à distribuição da arrecadação 
entre os Estados e entre os Municípios 
é a mudança do princípio de origem (de 
onde os produtos são produzidos) para 
o destino (onde o bem é consumido, ou 
o serviço é prestado). Embora a tran-
sição da cobrança do imposto para o 
destino faça com que alguns entes fe-
derativos aumentem sua participação 
na receita e outros diminuam, a longa 
transição na distribuição federativa da 
receita – com a qual nenhum Estado 
ou Município tem perda real de arre-
cadação por, no mínimo, 20 anos – e 
o impacto positivo da reforma sobre o 
crescimento faz com que, em termos 
absolutos, praticamente todos os Esta-
dos e Municípios sejam beneficiados. O 
Distrito Federal não é exceção, e cer-
tamente será beneficiado pela PEC 45. 

9- Uma das críticas à proposta é 
com relação à autonomia dos es-
tados por ferir o princípio do fede-
ralismo, presente na Constituição. 
Qual a sua opinião?
A PEC 45/2019 fortalece o pacto fede-
rativo, preservando e expandindo a au-
tonomia financeira da União, Estados e 
Municípios, na medida em que os en-

tes poderão fixar livremente, a partir de 
suas reais necessidades de receita, a 
alíquota correspondente a sua parcela 
do IBS, via lei ordinária, e terão parti-
cipação paritária no Comitê Gestor do 
imposto. 

0- Na PEC ora proposta, os estados 
ficam impedidos de conceder in-
centivos fiscais como instrumento 
para atração de empresas. Como a 
PEC instrumentalizará as unidades 
federadas e/ou as regiões menos 
favorecidas no combate das desi-
gualdades regionais?
O uso da política tributária como ins-
trumento de política regional, a exem-
plo da guerra fiscal de ICMS entre os 
estados brasileiros, tende a estimular 
a alocação ineficiente das empresas e 
o deslocamento improdutivo de bens 
no território nacional. Além disso, fun-
ciona como incentivo às importações, 
pois, em muitos casos, os benefícios 
para insumos e equipamentos impor-
tados são maiores que os benefícios 
concedidos a outras unidades da fede-
ração. 
Nesse sentido, a literatura de desen-
volvimento econômico aponta que os 
melhores mecanismos para as po-
líticas de desenvolvimento regional 
são aqueles realizados via alocação 
de recursos financeiros, e não via be-
nefícios fiscais. Através da alocação 
de recursos orçamentários, é possí-
vel não apenas explorar as vocações 
regionais, como também investir em 
melhoria da infraestrutura e qualifica-
ção de trabalhadores, que são políticas 
que geram sustentabilidade do desen-
volvimento no longo prazo. Tendo em 
vista essas diretrizes, a PEC 45 deverá 
prever a criação de um Fundo de De-
senvolvimento Regional destinado às 
regiões menos desenvolvidas, o qual 
seria utilizado para financiar a política 
de desenvolvimento dessas regiões de 
forma eficiente.

11- O senhor falou também recen-
temente sobre um mecanismo que 
pode ser incluído na PEC, que é a 
troca dos créditos tributários de 
empresas por títulos da dívida pú-
blica. Poderia explicar melhor como 
vai funcionar?

Um problema presente na transição 
do modelo se refere aos créditos ge-
rados pelos tributos que estão sendo 
substituídos pelo IBS e que ainda não 
foram liquidados. A proposta é subs-
tituir esses créditos acumulados por 
títulos da dívida pública federais e esta-
duais, com taxas de juros de mercado. 
Com este modelo, os atuais detento-
res de saldos credores que não estão 
sendo liquidados pelos Estados e pela 
União – caso dos exportadores – pas-
sarão a ter ativos líquidos que poderão 
ser negociados no mercado. 

12- O Brasil gasta muito tempo com 
as obrigações tributárias. De 190 
países, o Brasil está em 184º lugar, 
na frente de países como Somália, 
Venezuela e Congo, quando se trata 
de excesso e complexidade de tri-
butos. O senhor acredita que com 
a simplificação o País poderá gerar 
mais emprego e aquecer a econo-
mia?
A complexidade do sistema atual está 
muito relacionada ao fato de a tribu-
tação sobre bens e serviços no Brasil 
contar com uma profusão de regras, 
alíquotas e tratamento diferenciados 
para setores e produtos. Isso resulta 
não apenas no enorme custo de con-
formidade tributária, mas também 
em um grau de litígio sobre matérias 
tributárias muito superior ao dos de-
mais países, gerando custo para as 
empresas e insegurança jurídica para 
os empreendedores. Adicionalmen-
te, a profusão de benefícios fiscais e 
regimes especiais distorce completa-
mente o ambiente competitivo, sendo 
mais importante para um empresário 
brasileiro conseguir um bom incenti-
vo fiscal do que ser mais eficiente que 
seus concorrentes.
Nesse sentido, como já mencionado, a 
criação do IBS através da PEC 45 elimi-
nará ou reduzirá de forma expressiva 
todos esses problemas. O resultado 
será um aumento da taxa de investi-
mento, a redução do custo burocrático 
de pagamento de tributos – aproxi-
mando o Brasil da média mundial – e a 
redução do contencioso entre fiscos e 
contribuintes. Todas essas mudanças 
resultam em um aumento do nível de 
renda e de emprego em nosso país.
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avanço econômico

MP DA LIBERDADE ECONÔMICA AGORA É 
LEI E IRÁ GERAR EMPREGOS E EMPRESAS 
NO BRASIL
Pesquisa estima que em 15 anos, a lei pode aumentar o PIB per 
capita em até 0,7% por ano. Além de gerar 3,7 milhões de empregos.

Por Daniel Alcântara

AMedida Provisória nº 881/2019, 
conhecida como MP da Liber-
dade Econômica, agora é Lei. 

Sancionada dia 20 de setembro pelo 
presidente Jair Bolsonaro, com cinco 
vetos, a Lei 13.874 traz em seu texto 
grandes mudanças quando se trata 
de desburocratização e simplifica-
ção de diversos processos para em-
presas. Sabendo da importância do 
assunto para um melhor ambiente 
de negócios, a Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC) acompanhou 
todo o processo de votação da mes-
ma na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. A entidade também 
entregou um manifesto aos parla-
mentares, dizendo que era a favor 
da aprovação. O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, avalia que lei é 
de grande auxílio na recuperação da 

economia brasileira.
Tadros destaca que a mudança 
aumenta a autonomia, criando 
um ambiente mais atrativo e com 
maior segurança jurídica para 
as empresas. “A Lei se constitui 
numa mudança de atitude do se-
tor público frente ao setor privado. 
Deixa implícito que, com o Estado 
financeiramente em dificuldades, 
caberá ao setor produtivo privado 
o papel de protagonista na recupe-
ração econômica”, diz o presiden-
te da CNC. Na prática, ele explica 
ainda que o texto simplifica regis-
tros, estimula o empreendedo-
rismo e facilita startups. “Diante 
da magnitude da dívida interna e 
seus efeitos, o caminho a ser tri-
lhado passa inexoravelmente pela 
redução da participação do Estado 

na economia para que novas bases 
do crescimento sustentável sejam 
constituídas de outra maneira. As-
sim sendo, a lei veio para favorecer 
o livre exercício da iniciativa priva-
da”, diz.
O vice-presidente da Fecomércio-
-DF e presidente do Sindicato de 
Habitação (Secovi-DF), Ovídio Maia, 
diz que a lei trará um marco de le-
galidade para o País. Ele destaca o 
ponto que prevê o fim da exigência 
de autorização prévia para ativida-
des consideradas de baixo risco: 
restaurantes, salões de beleza e 
armarinhos, por exemplo.  “Esse 
ponto, com certeza, gera mais 
legalidade. É uma simplificação 
que trará também mais seguran-
ça jurídica para o empresariado. 
Hoje, temos um número elevado 
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de comércios informais, não por 
eles quererem, mas por existir 
um emaranhado de burocracia”, 
disse. “É um grande avanço para 
gerar emprego no Brasil, olhando 
para frente. Eu sou a favor de que 
a maioria das atividades não tem 
tanta rigidez. A grande maioria dos 
estabelecimentos que geram em-
pregos são de serviços e pequenos 
comércio”, ressalta Ovídio. Ele diz 
ainda que esse, sem dúvidas, é um 
dos melhores projetos do governo 
até então.

O advogado especialista em di-
reito empresarial, Rodrigo Bru-
no Nahas, informa que a redação 
pode trazer soluções esperadas há 
tempos por juristas liberais em vá-
rias áreas do direito. Segundo ele, 
um dos destaques é a nova forma 
de se relacionar com a burocracia, 
que será amplamente combati-
da. “O texto prevê consequências 
a agentes públicos que criarem 
regulamentação que venha a res-
tringir a livre iniciativa de forma 
injustificada, o mesmo ocorre com 
a definição de atividades de baixo 

risco que não necessitarão de Al-
vará”, explica. “São dois avanços 
relevantes no processo de amplia-
ção das liberdades econômicas 
defendidas por este governo”, diz 
Rodrigo. No âmbito trabalhista, 
Rodrigo destaca um ponto impor-
tante que gerará uma flexibiliza-
ção nas empresas: a não obriga-
toriedade de se bater o ponto para 
funcionários de empresas até 20 
funcionários, o que de acordo com 
Rodrigo, também representa um 
avanço – atualmente o limite é de 
10 funcionários.

Muitos países passaram a desen-
volver políticas mais liberais para 
conseguirem competir globalmen-
te e conseguir fortalecer o comér-
cio dentro dos membros desde 
gigante bloco. Na américa latina, 
Rodrigo destaca o Chile, como 
um País que possui uma grande 
segurança jurídica. Com a lei, o 
Brasil pode se aproximar deste 
cenário de facilidade de abertura 
de empresas. “Tanto Chile quanto 
Colômbia foram pioneiros para o 
apoio ao ecossistema da inovação, 

“ “ A l ei veio para favorecer o livre 
exercício da iniciativa privada 

José Roberto Tadros, presidente da CNC

tanto do ponto de vista de apoio fi-
nanceiro quanto de tributação. Mo-
vimento que o Brasil começa a se 
envolver agora”, ressalta.

O especialista contábil, Gilberto 
Carvalho e Freire, também concor-
da que a lei trará um desenvolvi-
mento econômico para o País, que-
brando a barreira da burocracia. “A 
aprovação é positiva e vem em boa 
hora para retomar o crescimento 
econômico do Brasil”, comemorou 
Freire.  Segundo Gilberto, a reda-
ção traz uma série de facilitadores 
para o empreendedor. “Dados re-
velam que cada empresa formal 
gera, pelo menos, 10 empregos 
diretos ou indiretos. Não podemos 
viver no passado e sermos fruto de 
um modelo sabidamente ultrapas-
sado. O Brasil precisa se reerguer 
e a única possibilidade vem da ini-
ciativa privada que, em nosso país, 
é tratada como inimiga da nação”, 
completou.

Foto: C
ristiano C

osta

Entre os principais pontos aprovados pelo senado, vale destacar a dispensa de alvarás e licenças de funcionamento 
para empreendimentos de baixo risco; a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) por meio 
eletrônico; armazenamento digital de documentos públicos ou privados; e desconsideração da personalidade jurí-
dica, dando maior segurança jurídica e evitando cobrança desproporcional ao empresário. Também a alteração na 
constituição de empresa limitada por uma ou mais pessoas poderá resultar na formalização de novas sociedades. 
As startups também não precisarão de alvará de funcionamento para testar novos produtos e serviços, desde que 
os itens não afetem a saúde ou a segurança pública e sanitária e não haja uso de materiais restritos.
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negócios

SENAC-DF ENALTECE CULINÁRIA DO 
CERRADO E A ARTE DE ATHOS BULCÃO 
Semana de Gastronomia Regional ocorreu nos restaurantes-escola e 
teve como tema o Distrito Federal
Por Luciana Corrêa

ASemana de Gastronomia Re-
gional do Senac que teve como 
tema o Distrito Federal acon-

teceu entre os dias 10 e 12 de setem-
bro com uma homenagem à culinária 
do cerrado e à obra de Athos Bulcão. 
Os almoços foram servidos em três 
restaurantes-escola da instituição, 
localizados no Senado Federal, no 
Anexo IV da Câmara dos Deputados 
e no edifício sede da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC). O car-
dápio surgiu após uma competição 
entre os estudantes de gastronomia 
do Senac-DF e foi finalizado pelas 

chefs da instituição Ana Carolina 
Gregório, Luísa Selma Rodrigues e 
Maria Cláudia Nascimento e o alu-
no vencedor, Victor Fanuchi. Como 
identidade visual dos almoços, os es-
paços pedagógicos foram decorados 
com imagens e obras de arte cedidas 
pela Fundação Athos Bulcão.

Os vice-presidente administrati-
vo da CNC e presidente licencia-
do da Fecomércio-CE, Luiz Gas-
tão Bittencourt e o presidente da 
Fecomércio-DF, Francisco Maia 
Faria, prestigiam almoço no res-
taurante-escola Senac da Câma-

ra dos Deputados, na quarta-feira 
(11). Gastão ressaltou que é mui-
to importante essa oportunidade 
dada aos estudantes, não só pela 
condição de poderem criar seus 
próprios pratos, mas também de 
terem a experiência de verem a 
reprodução em um restaurante de 
grande escala, com público tam-
bém grande e exigente.  “Para eles 
é um momento muito importante. 
Uma coisa é estar em sala de aula, 
outra coisa é quando começam a 
trabalhar. Aqui ele é lançado no 
dia a dia do mercado e com uma 
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estrutura de restaurante-escola já 
ajuda muito a conceber isso. O Se-
nac do DF está de parabéns, a co-
mida está maravilhosa”, elogiou.
O presidente da Fecomércio e do 
Senac-DF, Francisco Maia, elogiou 
o tralho dos alunos e a parceria com 
a Fundação Athos Bulcão. “Nes-
se festival buscamos enaltecer as 
coisas típicas da nossa cidade que 
muitas vezes nem conhecemos. E 
aqui temos uma diversidade muito 
grande de pessoas de todo o país. 
Brasília ainda busca um prato típi-
co só dela. O Athos se preocupou 
em arrumar uma identidade para 
Brasília por meio das obras dele. 
Temos a Marca Brasília, projeto da 
Fecomércio que elegeu uma iden-
tidade visual para representar a 
cidade, e vai chegar um momento 
que vamos ter um prato típico de 
Brasília. Espero que os alunos ou 
instrutores do Senac criem um 
que a sociedade vá adotar e os ou-
tros restaurantes vão reproduzir”, 
reforçou.

A secretária de turismo do Distrito 
Federal, Vanessa Mendonça, tam-
bém esteve no almoço e destacou 
a interação entre a gastronomia, 
que para ela se traduz em a arte 
e cultura. “A iniciativa do Senac 
em combinar o Athos Bulcão, ao 
qual, temos como patrimônio, jun-
tamente, com a gastronomia que 
atualmente é um dos destaques 
da nossa cidade, pois, somos o 
terceiro polo do Brasil é uma com-
binação muito feliz. Parabenizo o 
Senac pela qualidade e condição 
de formar profissionais tão quali-
ficados, como também a ideia de 
combinar cultura e gastronomia. 
Combinação perfeita”, elogiou. 
A secretária executiva da Funda-
ção Athos Bulcão, Valéria Cabral, 
comentou sobre a parceria com a 
instituição. “Parcerias dessa na-
tureza, somente acontecem com 
pessoas que sabemos que dão o 
verdadeiro valor, ao qual, as obras 
do Athos merecem. Realmente é 
um prazer, estar participando des-
se momento do Senac. Sobretudo, 
por ser uma forma de elevar as 
maravilhas do nosso centro-oes-
te. É importante que as pessoas 
saibam que não somos somente 
uma capital política, mas também, 
com particularidades e pessoas 
que trabalham muito bem. Além 
de delícias e lugares para serem 
vistos”, finalizou. Valéria estava 
acompanhada da gerente de logís-
tica da Fundação, Rosivalda Maia e 
da consultora de vendas da Funda-
ção, Sarah Taueni.

Sinclair Maia, Waldemar Camilo, Maria Cláudia Nascimento, Victor Fanuchi, 
Ana Carolina Gregório, Luísa Selma, Ayeska Juliana e Pedro Vaz
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por dentro do sistema - fecomércio

DIRETORES DA FECOMÉRCIO-DF DISCUTEM 
PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA EM REUNIÃO 
COM BERNARD APPY
Por Daniel Alcântara

Lideranças da Fecomércio-DF discutiram durante a reu-
nião de Diretoria da entidade, realizada no dia 27 de agos-
to, a proposta de Reforma Tributária que está em trami-
tação no Congresso Nacional (PEC nº 45). O economista 
Bernard Appy, idealizador do texto original da reforma, 
participou da reunião e explicou os principais pontos da 
PEC. A Câmara de Tributação da Federação do Comér-
cio está elaborando um documento com considerações 
sobre a reforma que será enviado para a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC). O sistema tributário brasi-
leiro é considerado um dos mais complexos do mundo.

O entendimento é que esse emaranhado tributário gera danos aos empresários e cidadãos brasileiros. A PEC 45, apre-
sentada pelo deputado federal Baleia Rossi, pretende mudar essa realidade. O texto já foi analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados e agora está sendo discutido na comissão espe-
cial. A reunião de Diretoria foi presidida pelo vice-presidente Edson de Castro, que representou o presidente Francisco 
Maia. O ex-deputado federal Carlos Marun também esteve presente.

FEDERAÇÃO VAI GERIR FÓRUM PARA FACILI-
TAR A INTERLOCUÇÃO COM O GOVERNO NA 
ÁREA DE EVENTOS
Por Fabiola Souza

A Fecomércio-DF e o Sindicato das Empresas de 
Eventos (Sindeventos-DF), realizaram no dia 3 de 
setembro, na sede da Federação um encontro 
para tratar assuntos de interesse do setor. Esti-
veram presentes secretários de estado, produ-
tores culturais renomados e empresários. Ficou 
decidido que será criado um fórum permanente 
sobre os principais eventos da cidade, gerido pela 
Federação do Comércio, para melhorar a inter-
locução entre o setor produtivo e o governo local. 
A expectativa é que a primeira reunião do grupo 
seja realizada na próxima semana. Posteriormen-
te, serão definidas outras reuniões até o final do ano.

O presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, destacou a importância dos eventos para o fortalecimento da eco-
nomia brasiliense, com a geração de emprego e renda para diversas famílias. “Eu vim do Sindicato das Empresas de 
Eventos e sei da força que este setor tem e da importância desse diálogo entre os produtores culturais e o governo 
para sanar alguns gargalos ainda existentes”, ressaltou Maia. O presidente da Fecomércio disse também que a enti-
dade realizará uma pesquisa sobre a relevância do segmento em Brasília para exemplificar em números o impacto 
econômico que o setor provoca.
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ENTREGA DO MÉRITO JUDICIÁRIO      
DO TRABALHO
Por Daniel Alcântara

O presidente da Fecomércio-DF, Fran-
cisco Maia, participou na tarde desta 
terça-feira (13) da entrega anual das co-
mendas da Ordem do Mérito Judiciário 
do Trabalho, representando o presidente 
da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José 
Roberto Tadros. A solenidade ocorreu 
no edifício-sede do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). “É uma honra represen-
tar a entidade máxima do comércio du-
rante uma homenagem tão importante, 
onde personalidades e entidades são 
lembradas por ser um exemplo para a 
coletividade e por contribuírem para o 
engrandecimento do País”, disse Fran-
cisco Maia.
O presidente da Federação do Comércio 
também destacou a importância da CNC 
estar presente em uma solenidade do 
Tribunal Superior do Trabalho, transpa-
recendo a harmonia entre o empregado 
e o empregador.

F RANCISCO MAIA  PARTICIPA DE REUNIÃO DE DIRETORIA DO SINDIVAREJISTA
Por Daniel Alcântara

O presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, participou da 
reunião de Diretoria do Sindicato do Comércio Varejista (Sindiva-
rejista-DF), realizada na noite desta quinta-feira (29), na sede do 
sindicato, no Setor Comercial Sul. A reunião foi conduzida pelo 
presidente do Sindivarejista e vice-presidente da Fecomércio, Ed-
son de Castro. Na oportunidade, Francisco Maia falou de projetos 
da Federação em defesa dos empresários, além de ressaltar a 
importância da união das entidades sindicais para o fortale-
cimento do Sistema Comércio e para a geração de emprego e 
renda na capital do País. Também foram debatidos assuntos de 
relevância da cidade.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista

setorgastronomico@gmail.com

@setorgastronomico

COMIDA ORIENTAL! 
No Japão, o costume é dizer itadakimasu momentos antes de consumir uma 
refeição. Algo como um agradecimento ao alimento recebido. No Izakaya Sake-
yo, inaugurado no começo de agosto, no bloco C da 212 Sul, a palavra nunca 
fez tanto sentido. A comida é maravilhosa e te transporta diretamente para a 
terra do sol nascente. Os tradicionais sushis e sashimis são servidos apenas 
aos domingos, dando espaço para outras comidas típicas muito saborosas. O 
lámen, conta com um caldo reduzido por 36 horas, barriga de porco, massa de 
peixe, macarrão e broto de bambu, por R$ 34. O shumai é outro destaque da 
casa: massa cozida no vapor, recheada por lombo de porco (R$18 a porção). 
Vale muito conhecer. A casa funciona de terça-feira a sábado, das 12h às 15h e 
das 19h às 23h; no domingo as portas ficam abertas de 12h às 15h.

FASTFOOD
A maior franquia mundial de fran-
go frito no pote chegou a Brasília. O 
KFC (Kentucky Fried Chicken) inau-
gurou a primeira loja na cidade no 
final de agosto. A franquia fica no 
Pátio Brasil Shopping. A rede infor-
mou que pretende, ainda, abrir mais 
quatro lojas na capital. O KFC surgiu 
em 1952, em Kentucky, nos Estados 
Unidos. Desde então, está presente 
em 125 países. O cardápio inclui ain-
da: refeições, milk-shakes, sobre-
mesas e sanduíches. Aberto todos 
os dias das 11h às 22h.  

DICA DA COLUNA
Pizza individual maravilhosa! Re-
cheio e massas feitos com ingre-
dientes de qualidade. Suculência e 
sabor. Já fui várias vezes e recomen-
do: Vinny’s Pizza - no bloco C da CLS 
105. Funcionamento de segunda-fei-
ra a domingo, das 17h às 22h40.

TÁ CHOVENDO 
HAMBÚRGUER
A rede de hamburguerias Geléia inaugura 
no mês de setembro a sua primeira loja 
em shopping, no Píer 21. A nona unidade 
da rede ficará à disposição do público na 
praça de alimentação do centro comercial, 
com uma pegada mais moderna e descola-
da para o público. A nova loja também trará 
novidades no cardápio, com uma nova op-
ção de batata frita, batizada de Frise, que 
lembra a batata palito.
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PERGUNTEI PARA O 
CHEF DOS CHEFS
DOM FRANCISCO

DICA DE LEITURA 
A ciência dos alimentos é surpre-
endente, conhecê-la é fundamental 
para descobrir caminhos na cozinha. 
Ele é destinado para quem deseja 
desenvolver técnicas e habilidades 
ligadas às transformações físico-
-químicas dos alimentos na sua 
preparação. A publicação está com 
desconto no site da editora Senac - 
de R$ 84 por R$ 33,60. Saiba mais no 
site: www.df.senac.br/editora

A ARTE DE 
COZINHAR
Sonha em ser um grande cozinhei-
ro? O Senac-DF oferece um curso 
completo para você aprender a fazer 
preparações de receitas diferencia-
das e apresentar produtos culiná-
rios que compõem os cardápios de 
renomados restaurantes. As turmas 
abrem no mês de outubro. Para 
mais informações: 3313-8877.

MESA BRASIL
Mais uma parceria iniciada pela 
equipe do Mesa Brasil Sesc-DF. A 
DB Brasil Distribuidora Food Service 
doará ao programa alimentos que 
não serão mais comercializados e 
que ainda estão próprios para o con-
sumo. Implementado em 2003 no 
Sesc-DF, o Mesa Brasil Sesc é um 
programa nacional de segurança 
alimentar e nutricional de combate 
à fome.

O Setor Gastronômico teve o prazer de conversar com um dos che-
fs mais respeitados da capital do País e referência para os cozinhei-
ros da cidade. Em setembro, Francisco Ansileiro, o Dom Francisco, 
completou 80 anos de vida, com 31 deles dedicados à cozinha. Com 
três restaurantes no DF e muita história para contar, o chef falou um 
pouco sobre a sua inspiração na culinária e a relação com a comida. 

Há 31 anos na cozinha, como foi o início de sua carreira?

Sempre tive prazer em cozinhar, mas chegou um momento em 
que ou eu voltava para Santa Catarina para ser professor, ou fa-
ria algo para sobreviver em Brasília. Tive de profissionalizar meu 
hobby. Meu ato de cozinhar por hobby se transformou em profis-
são, e aí agarrei a oportunidade com unhas dentes.

Com tanta experiência, como o senhor avalia a culinária do DF?

Brasília cresceu muito. A culinária da cidade se desenvolveu, se 
ampliou. Hoje é bem mais abrangente em todos os aspectos. 
Ampliou os horizontes para níveis internacionais e nacional. Nos 
últimos 4 ou 5 anos, tivemos um progresso fantástico. Uma me-
lhora nos chefs, nos produtores locais e muitos produtos até então 
esquecidos ou desdenhados passaram a se tornar matéria prima 
para os pratos dos chefs de Brasília.

Qual foi o principal motivo e inspiração para abrir seu restauran-
te Dom Francisco?

Inspiração nos hábitos familiares. Sou de família italiana, e, na mi-
nha, todo mundo se envolvia nas tarefas importantes. Na hora de 
abater os porcos, os bois, para fazer salames, linguiças, charques, 
a preparação para o inverno, toda a família entrava de cabeça. Nos 
almoços de domingo, a família inteira ia para a cozinha. Todos ob-
servavam e aprendiam a cozinhar. A comida não era sofisticada, 
mas tudo o que era feito era muito bem feito. Então o Dom Francis-
co tem comida bem-feita, mas simples, fresca, local e de qualidade.

Francisco Ansileiro, do Dom Francisco.
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somos sistema fecomércio-DF

Aulas na biblioteca pública
Por Jeniffer Rodrigues

Moradores de Taguatinga ganharam mais um espaço 
para fazer cursos de qualificação profissional gratuitos 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Se-
nac) do Distrito Federal. Por meio de uma parceria fir-
mada entre o Senac, a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE) e a Administração Regional de Tagua-
tinga, é possível fazer os cursos na Biblioteca Pública 
Machado de Assis, que compõe o Complexo Cultural 
de Taguatinga e está localizada no centro da Região 
Administrativa. Com um acervo de 25 mil livros para 
empréstimos, o espaço recebe em média 400 pessoas 
por dia e passou por melhorias realizadas pela Admi-
nistração Regional. Entre os cursos ofertados estão o 
de Operador de Computado, Assistente Administrativo 
e Técnicas Avançadas de Word, Excel e Power Point. 
“Estamos ofertando melhorias para a comunidade de 
Taguatinga e região. O objetivo é a capacitação, qualifi-
cação e busca de oportunidades para essas pessoas. O Senac de Taguatinga está transformando a realidade desses 
jovens estudantes”, destaca Geraldo César de Araújo, administrador de Taguatinga. Os cursos são ofertados por 
meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e os interessados em participar devem aguardar a publicação do 
edital, que é divulgado no site do Senac-DF.

Projeto que valoriza
o artista
Por José do Egito

O Sesc-DF convidou uma autêntica brasiliense para o encer-
ramento do projeto Sesc Seresta em 2019, no feriado de 7 de 
setembro. Em mais uma noite de plateia cheia e um cenário in-
crível no Pontão, as margens do Lago Paranoá, o público vibrou 
com o show da cantora Célia Porto. Na apresentação, clássicos 
da sua premiada carreira e um toque especial: uma homenagem 
a Renato Russo. “O Projeto Sesc Seresta é verdadeiramente um 
incentivador da cultura do DF. Mostra seus artistas com dignida-
de e respeito. Todos trabalham, são remunerados (o que é de ex-
trema importância), músicos profissionais e muito bem prepara-
dos. Isso alimenta a cadeia produtiva da cidade”, destaca Célia. 
Sob os olhares atentos de quem assistiu ou só estava passando 
pelo Pontão, Célia Porto não poupou animação e agradeceu ao 
Sesc pela oportunidade. “O Sesc está sempre oferecendo quali-
dade às pessoas. Um projeto que valoriza o artista de Brasília em todos os aspectos. Um tratamento de respeito, 
um trabalho profissional desde a escolha do repertório, ensaios, divulgação, cuidados especiais, só pode levar para 
o público a melhor qualidade da música de Brasília”, disse Célia. 

Foto: D
ivulgação

Cantora Célia Porto

Geraldo César de Araújo, administrador de Taguatinga
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Cinco
perguntas para
Keli Cristina

Keli Cristina Mayer Wojtunik é proprietária do res-
taurante Mayer Self-Service, no Sudoeste, eleito 
pela Abrasel como melhor restaurante a quilo de 
Brasília e representante do Sindhobar-DF na Câ-
mara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de 
Negócios da Fecomércio-DF.

Qual foi a receita que fez o Mayer Self-Service 
ganhar o título? 

Ganhamos o primeiro em 2017 com a rabada com 
agrião orgânico e polenta cremosa. Já em 2018 ga-
nhamos com a panqueca de farinha de berinjela 
recheada com palmito ao pesto de azeite de aba-
cate e pepita de girassol. Duas receitas que são 
especialmente desenvolvidas para atender clientes 
exigentes e que desejam encontrar preparações 
desenvolvidas para eles, como os veganos, celíacos, 
intolerante ou alérgicos.

Você acredita que a mulher enfrenta mais 
obstáculos na hora de empreender?

Sim. Acredito que a mulher encontra alguns obstá-
culos ao longo do caminho.

O que você acha da iniciativa da Fecomércio-DF de 
criar uma Câmara voltada para as mulheres?

Acho a criação da Câmara é um grande passo. Pois 
juntas, trocamos ideias sobre projetos e unimos nos-
sas forças e conhecimentos para fortalecer a mulher 
empreendedora. Adoro participar das reuniões.

Qual a importância de criar uma rede de apoio, como a 
Câmara, para as mulheres que desejam empreender?

A Câmara uniu grandes empresárias, mulheres no-
táveis, representantes de categorias, com o intuito 
de trocar informações e ajudar as novas empreen-
dedoras que têm o sonho que o empreendedorismo 
saia do papel, se torne real e ter um mercado femi-
nino forte.

Qual a importância do público 
feminino no mundo dos negócios?

A mulher é a base da sociedade 
e nela começa a vida. Seu traba-
lho fortalece a família financeira-
mente e psicologicamente. Inspira 
os filhos a quebrar a corrente do 
preconceito, muda gerações, é o 
espelho do amanhã.  A inde-
pendência financeira e cultu-
ral muda a maneira de ver e 
sentir o mundo. Apoiar uma 
mulher é realmente acredi-
tar na mudança.

Parceiros na divulgação 
de estágio
Por Fabíola Souza

Com o intuito de facilitar o contato dos estudantes com 
as oportunidades de estágio, desde 2003, o Instituto 
Fecomércio-DF e o Centro Universitário IESB são par-
ceiros na divulgação de vagas para diversas áreas de 
estágio. A responsável pelo Núcleo de Apoio e Atenção 
ao Discente e Egresso (NAADE) do centro de ensino, Ma-
riele Ferreira de Oliveira, aponta que atualmente 62 es-
tudantes do IESB estão estagiando pelo IF. “É muito bom 
poder contar com essa parceria com o Instituto. Pois é 
uma instituição de renome no mercado e sempre oferta 
vagas de qualidade. É muito significativa essa colabora-
ção de um agente de integração para a contratação de 
estagiários”, elogiou. 
Ainda segundo a responsável pelo NAADE, o Instituto 
Fecomércio também colabora com dicas para os estu-
dantes saberem se comportar em uma entrevista de es-
tágio. “Profissionais do IF ministram palestras para os 
estudantes de como eles devem proceder na entrevista. 
Abordam questões como vestimentas, linguagem, entre 
outros aspectos”, apontou. “E é muito bom, pois têm 
muitos alunos que nunca participaram de uma entrevis-
ta e ficam nervosos quando precisam ir para conseguir 
entrar no mercado de trabalho”, concluiu.  

Por Fabíola Souza
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Mariele Ferreira de Oliveira funcionária do IESB
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sesc-df

AÇÃO SOLIDÁRIA
Mesa Brasil arrecada alimentos doados por empresários de 
Brasília e distribui para quem precisa
Por José do Egito

Mesa Brasil Sesc é uma rede 
nacional contra fome e o des-
perdício de alimentos. É um 

programa que se baseia em ações 
educativas de distribuição de alimen-
tos excedentes ou fora dos padrões 
de comercialização, mas que ainda 
podem ser consumidos. A iniciativa 
conta com a doação de alimentos re-
alizados por alguns empresários de 
Brasília que somam no combate a 
uma triste realidade nas cidades do 
DF: a fome. Pensando na quantidade 
de pessoas que não tem condições de 
fazer as refeições do dia e no alto índi-
ce de desperdício de comida no DF, o 
Sesc criou o programa para arrecadar 
alimentos que ainda são bons para o 
consumo em mercados e eventos e 
distribui para quem precisa. 

No Distrito Federal, mais de 60 mil 
pessoas são atendidas pelas 250 
entidades sociais cadastradas. Des-
de a sua implantação na capital 
em 2003, já foram doados mais de 
12 milhões de quilos de alimentos. 
Tudo isso, graças à sensibilização de 
empresários e lideranças brasilien-
ses que apoiam o programa. Além 
dos supermercados, grandes even-
tos como Funn Festival, Na Praia e 
Surreal arrecadam alimentos refe-
rentes ao valor de meia-entrada em 
eventos culturais, e repassa para o 
Mesa Brasil.
Em maio desse ano, cerca 10.230 
quilos de alimentos foram arreca-
dados durante os dois dias da Festa 
Surreal, realizada pela R2 Produ-
ções. Desse total de alimentos, 9.432 

são referentes a litros de leite que 
beneficiaram as 217 entidades ca-
dastradas no programa Mesa Brasil 
Sesc. O presidente do Sistema Feco-
mércio-DF, Francisco Maia, aponta 
que a parceria entre os produtores 
e o Sesc é de vital importância para 
a manutenção e qualidade dos ser-
viços prestados pelo Mesa Brasil. 
“Precisamos cada vez mais unir as 
ações culturais com as sociais. Essa 
parceria é muito benéfica para todos, 
pois tanto os brasilienses que presti-
giaram a festa quanto os organiza-
dores ajudam a reduzir a desigual-
dade social com a distribuição de 
alimentos para entidades carentes. 
O programa Sesc Mesa Brasil tem 
como objetivo principal o combate à 
fome”, conclui Francisco Maia.
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Toneladas de alimentos são doadas 
anualmente por produtores cultu-
rais da cidade. Alimentos que não 
são mais aproveitados por super-
mercados, mas que ainda podem 
ser consumidos, também se jun-
tam as várias maneiras de ajudar o 
programa. Segundo o diretor da R2 
Produções, Francisco Nilson Morei-
ra, uma das produtoras parceiras, 
o compromisso é promover a me-
lhoria da cidade em vários sentidos. 
“Na Festa Surreal cada pessoa que 
foi ao evento representou um quilo 
de alimento a ser doado para quem 
precisa. Perguntamos ao Mesa 
Brasil quais são os alimentos que 
interessam mais às entidades e ti-
vemos como resposta que estavam 
precisando de leite. Então, a gente 
concentrou boa parte das nossas 
doações em leite. Acreditamos que 
não fazemos festa, o que a gente 
cria são plataformas de melhoria da 
cidade. Se as pessoas podem se di-
vertir e contribuir para que Brasília 
seja uma cidade boa para se viver 
estamos alcançando o nosso obje-
tivo”, destacou. Enquanto o evento 
acontece, voluntários do Mesa Brasil 
ficam a postos para arrecadar o ali-
mento equivalente ao valor de meia 
entrada de quem entrar. 
Segundo a coordenadora do Mesa 
Brasil Sesc no Distrito Federal, Nina 
Fontes, é fundamental contar com o 
apoio das empresas doadoras. Ela 
explica que quanto mais interessa-
dos em doar, maior será o alcance 
de pessoas beneficiadas pelo Mesa.  
“As parcerias e os doadores fazem 
toda diferença nos volumes das 
nossas instituições cadastradas. 
Quanto mais doadores nós temos, 
mais instituições cadastradas. Des-
sa forma, conseguimos atingir um 
público maior. É um circulo virtuoso, 
a gente recebe mais, doa mais e ca-
dastra mais. O Mesa é a ponte, mas 
para isso precisamos de doadores”, 
explica Nina. 
Este ano, o Mesa Brasil contou 
também com doações da Nestlé. O 
programa recebeu recentemente 
1 tonelada de alimentos que estão 

“Precisamos cada 
vez mais unir as 

ações culturais com 
as sociais. Essa 

parceria é muito 
benéfica para 

todos.”

Francisco Maia 
Presidênte da 

Fecomércio-DF

sendo repassados às entidades so-
ciais cadastradas. O Mesa Brasil 
Sesc-DF assumiu a responsabilida-
de de fazer a triagem, a fim de ga-
rantir a eficiência da distribuição e 
colaborando com a alimentação de 
mais de 60 mil pessoas entre crian-
ças, adultos e idosos. 
Outra doação que o programa rece-
beu este ano foi de 210 vacinas con-
tra o vírus da gripe H1N1. As unida-
des da vacina possuem validade até 
dezembro de 2019 e não serão mais 
comercializadas pela empresa doa-
dora, a Check – Up Centro Médico. A 
instituição social beneficiada que re-
ceberá as vacinas será a Associação 
Viver, localizada na Cidade Estrutu-
ral, e uma das entidades atendidas 
pelo programa Mesa Brasil. As doa-
ções foram retiradas da empresa no 
dia 27 de agosto e serão aplicadas no 
mesmo dia para que se mantenha a 
temperatura exigida de conservação 
das doses de vacina. As doações po-
dem ser feitas por empresas e quem 
quiser participar pode ligar para o 
telefone 3217-0224. Os interessados 
em ajudar de outra forma podem 
efetuar doações de itens como vaci-
nas, roupas, enxoval e combustível. 
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modernização

VANTAGENS NAS MÁQUINAS 
DE CARTÃO 
Com o crescimento da utilização de cartões, o mercado oferece 
máquinas de todos os tipos, para todos os nichos, com serviços de 
pontos e até devolução de parte do valor da compra
Por Sílvia Melo

Opagamento com cartão, seja 
de débito ou de crédito, facili-
ta a vida de muita gente e seu 

uso teve um aumento expressivo nos 
últimos anos. De acordo com a As-
sociação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços - 
Abecs, os cartões movimentaram 
R$ 850 bilhões no 1º semestre des-
se ano, com crescimento de 18% em 
relação aos seis primeiros meses 
de 2018. Somente os de crédito re-
gistraram R$ 534,4 bilhões (alta de 
18,8%), os de débito, R$ 308 bilhões 
(alta de 16%) e os cartões pré-pa-
gos, R$ 7,4 bilhões (alta de 70,4%). 
No 2º trimestre, a alta foi de 19%, 
o maior crescimento em sete anos 
(desde março de 2012). Toda essa 
movimentação no setor leva os em-
presários a estarem preparados 

para receber esse tipo de pagamen-
to. Mas, como saber qual a melhor 
maquinha de cartão para o seu ne-
gócio?  

No mercado das maquininhas exis-
tem produtos de todos os tipos e 
para todos os nichos. Levando em 
conta os aspectos certos, o lojista 
poderá encontrar o aparelho volta-
do para o seu negócio. “O principal 
exercício que um lojista deve fazer 
antes de contratar a maquineta é 
pensar no segmento do seu negócio, 
porque isso vai definir uma série de 
características que ele precisa. Afi-
nal, negócios diferentes têm deman-
das muito diferentes. A máquina de 
cartão de um posto de combustíveis 
é muito diferente da maquininha de 
uma pequena padaria, por exemplo”, 
explica Fernanda Almeida, head de 

produtos e serviços financeiros da 
Educando Seu Bolso, site composto 
por profissionais do mercado finan-
ceiro que presta assessoria para 
quem não é do mercado.
São muitas as diferenças entre as 
máquinas de cartão. Existem delas 
com fio, sem fio, com conexão Wi-
-Fi, vinculadas ou não ao banco, que 
imprimem ou não recibo. De forma 
geral, elas podem ser divididas em 
quatro grandes grupos, sendo eles: 
maquininhas para usar com o ce-
lular; maquininhas com chip e sem 
bobina; maquininhas com bobina e 
soluções TEF, que são as maquine-
tas com integração a algum sistema 
de vendas. “Uma das principais no-
vidades no setor tem sido o paga-
mento por aproximação, chamado 
NFC (Near Field Communication). 
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Ele ocorre de diversas formas: o 
cliente pode pagar com o celular, 
relógio, uma pulseira ou com o pró-
prio cartão (desde que habilitado 
para tal) apenas aproximando-os da 
maquininha de cartão. Nesse caso, 
é preciso que a tenha suporte para 
essa tecnologia específica”, destaca 
Fernanda. 

MICRO E PEQUENOS EMPRE-
ENDEDORES

Pessoas que têm um pequeno ne-
gócio ou são microempreendedores, 
que trabalham em sua própria casa, 
como alguns confeiteiros, costu-
reiros, cabeleireiros, entre outros, 
também têm espaço nesse merca-
do. A opção para esse público são as 
máquinas para celular, que facilitam 
a vida de quem oferece pequenos 
serviços e trabalham sozinhos. En-
tre as máquinas disponíveis estão a 
SumUp Top, Minizinha, iZettle Ma-
quinão, Cielo Mobile e Point Mini.
A empresa SumUp oferece quatro 
produtos no Brasil voltados para 
atender os microempreendedores. 
Entre as vantagens estão a taxa de 
apenas 1% a cada transação nos 
três primeiros meses (e as menores 
taxas do mercado após o período), 
isenção de aluguel, dinheiro das ven-
das depositado na conta do cliente 
em 1 dia útil, e opção de recebimen-
to antecipado (também em 1 dia útil) 
mesmo para as vendas parceladas. 
“A SumUp foi criada com o objetivo 
de transformar a vida do microem-
preendedor dentro de qualquer se-
tor. Para isso, foi construído um ser-

viço de pagamento do zero a fim de 
garantir que pequenos comerciantes 
dos mais variados ramos de atu-
ação possam aceitar pagamentos 
com cartão, tornando-se capazes 
de prosperar ainda mais”, destaca 
Carlos Grieco, Head de Marketing na 
SumUp no Brasil.
Quando abriu seu salão de beleza no 
Guará II há dois anos, Maria da Con-
ceição Silva, não tinha máquina de 
cartão. Apesar disso, não chegou a 
perder clientes. “Como eu tinha jogo 
de cintura e meus clientes já eram 
antigos, eu negociava o pagamento 
de outras formas”, afirma. “Hoje em 
dia, não existe mais essa possibilida-
de de ter um negócio e não ter uma 
máquina de cartão. É tão necessário 
quanto a Internet”, explica. “Sem 
oferecer essas opções de pagamen-
to, débito e crédito, você pode até 
não perder cliente, como foi o meu 
caso, mas pode perder dinheiro, pois 
a pessoa pode desistir de fazer um 
serviço mais caro por não andar com 
dinheiro no bolso ou não poder divi-
dir o valor”. Com tantas marcas no 
mercado, Maria da Conceição quer 
melhorar a forma de pagamento dos 
serviços que oferece no Ceiça Studio 
e estuda outras opções de máquinas 
de cartão para ver a melhor para o 
seu negócio. “Maquinha de cartão 
é vida, não tem para onde correr”, 
conclui.

CASHBACK

Depois da onda dos programas de 
fidelidade que fornecem pontos 
para atrair os clientes, empresas 
estão apostando em uma nova fer-
ramenta: o cashback, que é uma 
modalidade de pagamento que de-
volve ao consumidor parte do valor 
gasto na compra de produtos. A di-
ferença para os programas de pon-
tos e de recompensas, é que com o 
cashback o cliente recebe o dinheiro 
de volta em sua conta ou pode uti-
lizá-lo para adquirir produtos em 
estabelecimentos cadastrados nas 
plataformas. Para compras em lojas 
físicas, o cliente efetua o pagamento 
em uma máquina de cartão especí-
fica. Para compras online, é neces-

sário acessar um aplicativo. Entre as 
empresas que oferecem essa solu-
ção estão a Méliuz, Beblue, Ganhe 
de Volta, Poup, Mooba, Cashola e In 
Mais. Alguns bancos e financeiras 
também utilizam essa modalidade, 
como o Next, do Bradesco. 
Para os empresários, entre as van-
tagens está a possibilidade de adqui-
rir e fidelizar o cliente. No caso da 
Beblue, uma plataforma que conec-
ta os consumidores aos estabeleci-
mentos comerciais, a proposta de 
valor para o lojista ou comerciante, 
é utilizar a solução como auxílio para 
vender mais e melhor. “Através da 
nossa plataforma, o estabelecimen-
to tem a possibilidade de estruturar 
campanhas promocionais utilizando 
essa alavanca contemporânea, que 
é o cashback, para se comunicar de 
forma agrupada com a sua base de 
clientes”, explica Daniel Gava, dire-
tor comercial da empresa. “A gente 
entrega para o lojista uma platafor-
ma de gestão, conhecida como CRM, 
onde ele consegue enxergar agru-
pamentos de clientes trabalhando 
melhor a sua base, se comunicando 
com os clientes que são mais ou me-
nos ativos no seu estabelecimento, 
aqueles que deixaram de voltar ou 
aqueles que ainda não conhecem. 
Então a ferramenta vai de encontro 
com a necessidade do comércio que 
é fazer com que ele use tecnologia 
e inteligência para aumentar o seu 
faturamento através dessas possibi-
lidades”, afirma Daniel.Maria Conceição, cabeleireira e empresária

 Daniel Gava, diretor 
comercial da Beblüe
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representatividade

FECOMÉRCIO CRIA CÂMARA DE INOVAÇÃO 
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O objetivo é fortalecer o segmento de TI da cidade e superar 
adversidades enfrentadas pelos empresários do setor
Por Daniel Alcântara

Com a finalidade de fortalecer o 
setor de Tecnologia da Informa-
ção do Distrito Federal e torná-

-lo mais competitivo, a Federação 
do Comércio do DF (Fecomércio-DF) 
lançou, no dia 29 de agosto, na sede 
da entidade, a Câmara de Inovação 
e Tecnologia da Informação. O em-
presário e presidente do Sindicato 
das Empresas de Serviços de Infor-
mática do Distrito Federal (Sinde-
sei-DF), Christian Tadeu de Souza 
Santos, estará à frente do grupo, 
como presidente. Para ele, a missão 
primordial da Câmara será a de reu-
nir talentos, gerar parcerias e criar 
oportunidades. “O desenvolvimento 
do nosso setor é o desenvolvimen-
to do nosso estado e do País como 
um todo. Quero contar com a ajuda 
e parceria de todos os empresários. 
Também gostaria de ter a colabora-
ção e apoio dos gestores públicos, 
a quem iremos apresentar nossas 
sugestões, demandas e também so-
luções”, destacou Christian.  
Já o presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, ressaltou o im-
portante papel da área de TI para a 
economia do DF e disse que o gru-
po, formado por várias entidades do 
segmento e empresários, é capacita-
do para superar as adversidades. “O 
meu voto é que esse grupo formado 
por grandes nomes da área de TI, 
possa fazer com que Brasília se tor-
ne uma referência ainda maior na 
área de tecnologia, superando as di-
ficuldades atualmente encontradas, 
como na área de tributação, crédito, 
financiamento, comercialização e 
formação de recursos humanos”, 
disse o presidente da Fecomércio-DF. 

O deputado federal Professor Israel 
acompanhou a cerimônia de lança-
mento e disse estar disposto a ajudar 
para apresentação de propostas em 
âmbito federal. O diretor presidente 
da Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal (FAP-DF), Alexandre 
André dos Santos, deu um exemplo 
sobre como os países no mundo tra-
tam a tecnologia. “A União Europeia, 
por exemplo, acabou de lançar um 
programa de investimento em inova-
ção de 11 bilhões de euros para os 
próximos quatro anos, exatamente 
por entender a importância do setor. 
Falar desse assunto no Brasil deve 
ser central, precisamos ter um eixo 
de desenvolvimento”, disse. O pre-
sidente da Federação das Associa-
ções das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação (Assespro 
Nacional), Ítalo Nogueira, pontuou 
que não haverá mudanças no País 
enquanto não tiver investimentos na 
área de TI.

Entre os participantes da Câmara 
estarão representantes da Faculda-
de Senac, da Federação das Indús-

trias do DF (Fibra), do Sebrae-DF, da 
Associações das Empresas Brasi-
leiras de Tecnologia da Informação 
(Assespro), da Câmara Americana 
de Comércio (AMCHAM); da Associa-
ção de Startups e Empreendedores 
Digitais (Asteps), e da Seção do DF 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
entre outros. Desde que assumiu a 
presidência da Fecomércio, Francis-
co Maia tem buscado trabalhar em 
sintonia com os anseios da iniciativa 
privada, priorizando criar espaços de 
debate e encaminhamento de de-
mandas. Um de seus primeiros atos 
como presidente da Federação foi o 
de instalar as câmaras empresariais 
no DF – A Câmara de Inovação é a 
terceira lançada pela Federação. No 
dia 24 de outubro, a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) lançará 
a sua câmara de tecnologia, onde os 
temas serão tratados nacionalmente 
– a Fecomércio-DF fará a coordena-
ção geral.
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ÚLTIMOS LANÇAMENTOS 
DA EDITORA SENAC-DF
Obras têm como temas a gestão de marcas e saúde no 
ambiente de trabalho 
Por Sílvia Melo

Duas obras da Editora Senac-
-DF foram lançadas nos últi-
mos meses no Distrito Fede-

ral abordando temas como gestão 
de marcas e saúde no ambiente de 
trabalho. Branding e Comunicação: 
A Comunicação e Sua Importância 
para a Construção de Marcas, foi 
lançado em 19 de agosto, na Uni-
versidade de Brasília, e Manual de 
Saúde no Ambiente de Trabalho: 
Notificação dos Agravos Relaciona-
dos à Saúde do Trabalhador, em 5 
de setembro, no Deck do Lago Nor-
te. A primeira obra, organizada pelo 
professor e pesquisador da Univer-
sidade de Brasília, Edmundo Bran-
dão Dantas, aborda o branding sob a 
ótica da comunicação. 

Resultado das propostas apresenta-
das ao Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Faculdade de 
Comunicação da UnB, a obra é com-
posta por 12 artigos de profissionais 
do Núcleo de Estudos sobre Bran-
ding e Comunicação da universida-
de. “Estou muito feliz por ter con-
tribuído para a organização desse 
livro”, revela Brandão, destacando 
que a expectativa com o lançamento 
é poder contribuir de alguma forma 
para o estudo do tema no Brasil. 
“Espero que o estudo do branding in-
clua a comunicação como um ponto 
importante da construção de mar-
cas porque as pessoas só veem as 
marcas sob certas óticas”, explica. 
Outro livro da Editora Senac lançado 
foi Manual de Saúde no Ambiente de 
Trabalho, de autoria de José Maria 
Viana dos Santos e Maria Aparecida 

Farias Pereira. A obra tem como ob-
jetivos orientar e oferecer sugestões 
para a criação e a manutenção de 
ambientes saudáveis para o desen-
volvimento do trabalho em organi-
zações públicas e privadas, dando 
enfoque à necessidade da prevenção 
de doenças e da promoção da saúde 
do trabalhador. 

Indicado a estudantes e profissionais 
da área de saúde do trabalhador e 
afins e aos profissionais de recur-
sos humanos das organizações, o 
livro possui 212 páginas, e seu con-
teúdo é dividido em 11 capítulos. 
“Procuramos elaborar o livro numa 
linguagem muito simples, que fosse 
acessível a todos os públicos, mes-
mo aqueles que não tem familiari-
dade com o assunto. Ao ler a obra, o 

público terá um entendimento muito 
claro, podendo aplicar as sugestões 
no seu dia a dia”, destaca José. 

SERVIÇO

Para comprar  qualquer obra da Edi-
tora e Livraria Senac-DF, acesse o 
site www.df.senac.br/editora. A pá-
gina conta com uma loja virtual onde 
é possível adquirir os livros por meio 
da ferramenta PagSeguro, cartão de 
crédito ou débito e boleto bancário.

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/editora
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simplificação

ABERTURA DE EMPRESA 
EM MENOS DE UM DIA
A Junta Comercial do Distrito Federal emite registros 
de forma rápida e menos burocrática
Por Carolina Oliveira

D esde que a Junta Comercial 
passou a ser responsabilidade 
do Governo do Distrito Fede-

ral, o registro das empresas iniciou 
uma fase de alterações para que 
os processos sejam emitidos to-
talmente por via digital. De acordo 
com o órgão, a medida foi tomada 
para facilitar a criação de novos es-
tabelecimentos e incentivar o em-
preendedorismo na capital. Agora, 
o processo é feito pela Internet e o 
documento final fica pronto em me-
nos de um dia.

Levantamento feito pela Junta 
mostra que, entre 10 de junho e 8 
de julho, a média de tempo para a 
serviços de abertura e fechamento 

de sociedades anônimas, atos de 
transformação, de fusão, de cisão, 
de incorporação e de constituição de 
consórcios levavam em média cinco 
dias. No mês agosto esses serviços 
passaram a ser feitos em dois dias. 
O tempo para sair o registro de so-
ciedades limitadas e empresas indi-
viduais de responsabilidade limitada 
caiu de três dias para três horas.
É na Junta que nascem todas as 
empresas a partir do momento que 
o contrato social é registrado. São 
cerca de 380 atendimentos diários, 
com a média mensal de oito mil pes-
soas beneficiadas. O secretário-ge-
ral da Junta, Maxmilliam Carneiro, 
explica que para abrir empresas é 
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necessário seguir alguns passos, 
como checar nas administrações 
regionais a viabilidade de nome e do 
local aonde a empresa vai se insta-
lar, por exemplo. “A viabilidade pode 
demorar dez dias. Mas depois que a 
pessoa finaliza os primeiros passos 
e não sobram pendências, o registro 
aqui na Junta sai em sete horas, na 
média”, afirma o secretário contan-
do uma situação em que o órgão já 
conseguiu extinguir uma empresa 
em menos de um minuto. Ele ex-
plica, contudo, que tanto para abrir 
como para fechar uma empresa é 
necessário não haver pendências 
em outros locais, como Secretaria 
de Fazenda ou Receita Federal, por 
exemplo.
De acordo com o Ministério da Eco-
nomia, Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, o registro digital promove 
comodidade e agilidade na tramita-
ção de documentos, redução no pra-
zo para registro e maior segurança 
no armazenamento dos documen-
tos. Lucely Soares é contadora e 
trabalha com criação de empresas 
para terceiros. Por isso, ela usa fre-
quentemente os serviços da Junta 
Comercial e conta que a celeridade 
tem sido grande. “Eu entro com o 
processo de manhã e a tarde os do-
cumentos já estão liberados. Sem 
falar na economia processual no 
futuro, pois não vou mais precisar ir 
ao cartório reconhecer firma. Os que 
documentos vão ter certificado digi-
tal. Essa desburocratização no siste-
ma é um avanço para nós”, afirma. 
A meta dos gestores da Junta Co-
mercial é digitalizar até dezembro, 
atos como Constituição e alteração 
de Empresa de Responsabilidade 
Limitada e Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada, e regis-
tro de atas, alterações e extinções de 
Sociedade Anônima. O sistema digi-
tal já era disponível antes, mas não 
era obrigatório. Por isso apenas 3% 
dos atendidos eram usuários da tec-
nologia. Para Carneiro, a mudança 
para o digital esbarra na cultura dos 
brasilienses. “Nos últimos 40 anos 
as coisas funcionaram com morosi-
dade e muito papel. Tudo que passa 
por mudanças esbarra no hábito das 

pessoas e no começo pode ser mais 
complicado. No entanto, depois que 
a mudança for implementada por 
completo, os usuários só têm a ga-
nhar. Vamos produzir em menos 
tempo”, afirmou.

Para ajudar a população a entender 
melhor como funciona a ferramenta 
digital, a Junta tem promovido cur-
sos para cerca de 250 pessoas por 
aula. A casa também tem realizado 
cursos internos para os funcionários 
que estão sendo contratados para 
ajudar na emissão dos registros.

CONCURSO

Com a criação do novo órgão, o GDF 
tem dois anos para iniciar concurso 
público para a contratação de ser-
vidores efetivos. A casa tem hoje 82 
servidores e a meta é contratar mais 
pessoas para os atendimentos nos 
próximos meses. De acordo com o 
secretário-geral, quando a Junta 
pertencia ao Governo Federal, a uni-
dade contava com 117 profissionais. 
“A Lei que criou a Junta no DF de-
terminou que fossem contratados 93 
servidores. No entanto, mesmo com 
um menor número de funcionários 
atuando no atendimento do que o 
previsto, nós estamos produzindo 
mais. No mês que começou a nova 
gestão, nós atendemos mil pessoas a 
mais do que no mês anterior”, afirmou.
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JUNTA COMERCIAL

Local:
Setor de Autarquias Sul - SAUS 
Quadra 2 Lote 1/A Subsolo CEP: 
70070-020

Horário de funcionamento: 
Segunda a quinta-feira: 8h30 
às 15h
Sexta-feira: 8h30 às 12h 

Telefone:
(61) 2027-9501/9502

E-mail:
jcdf@mdic.gov.br

Site:
 www.jcdf.mdic.gov.br
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PRATAS DA CASA
Mostra Sesc de Música apresenta artistas locais ao público 
brasiliense
Por Carolina Oliveira

AMostra Sesc de Música apre-
sentará trabalhos de artistas 
locais entre os dias 3 e 6 de 

outubro. No total, serão 20 apre-
sentações no Teatro Sesc Garagem, 
na 913 Sul, para apresentar novos 
talentos e valorizar músicos que fa-
zem trabalho autoral dentro do Dis-
trito Federal e Entorno. A entrada 
para as apresentações é gratuita. 

No mês de setembro, o Sesc re-
cebeu diversos trabalhos para aná-
lise de uma curadoria. De acordo 
com o assistente de coordenação 
de Cultura do Sesc-DF, Ivaldo Gade-
lha, essa é a primeira vez que a casa 
abre inscrição para que os artistas 
se apresentem no evento. “Antes, as 
escolhas eram feitas a partir do olhar 
dos técnicos de cultura do Sesc para 
a cena local. A ideia da curadoria é 
boa, pois nos oferece um panorama 
da música feita em lugares que ain-
da não tínhamos a oportunidade de 
conhecer. Recebemos materiais dos 
quatro cantos do Distrito Federal”, 
conta Gadelha.

Os aprovados na seleção terão 
a oportunidade de subir no placo, 
onde serão apresentados quatro 
shows de diferentes estilos e lingua-

gens a cada noite. O olhar é sempre 
para a música instrumental e vocal. 
Além das apresentações musicais, o 
evento também contará com oficinas 
específicas direcionadas ao público 
interessado. Serão ações formativas 
com oficinas de arranjo, canto, pro-
dução, gravação, composição e per-
cussão.

A banda brasiliense Adriah tocou 
na Mostra em 2018 com músicas de 
álbuns lançados no formato power 
trio de rock. Ela foi convidada pelo 
Sesc e conta que esse tipo de opor-
tunidade é importante para que ar-
tistas ocupem espaços e para que 
a comunidade tenha mais opções 
de cultura e lazer. “A experiência 
foi incrível, superou expectativas. A 
banda inteira foi super bem recebi-
da, a produção foi muito atenciosa e 
nos sentimos em casa, tocando para 
pessoas queridas e interessadas. Foi 
um show bem legal, sentimos que 
o público estava ali envolvido com a 
gente”, conta a jovem cantora. Para 
Gadelha, ao promover esse tipo de 
evento, o Sesc aproxima o artista lo-
cal do público. “A ideia é criar um am-
biente em que o ouvinte também pos-
sa consumir a musica local”, afirma. 

música

VEJA A PROGRAMAÇÃO
Quinta – 03/10
Cacai Nunes
Carrapa
Junio Ferreira
Vinícius de Oliveira

Sexta – 04/10
Lídia Dallet
Marlene Souza
Dona Gracinha
Simone Guimarães

Sábado – 05/10
Esdras
João Pedreira
Haynna e os Verdes
Sandrox

Domingo – 06/10
Marcus Moraes
Saci Were
Carlos Pial
Banda Feijão

Serviço:
Teatro Sesc Garagem – 913 sul
3 a 6 de outubro
Sempre às 20h
Entrada Gratuita

@sescdf

/sescdistritofederal

www.sescdf.com.br
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ALEGRIA EM HOSPITAIS
Projeto Arte Vida Itinerante do Sesc-DF leva palhaços 
para divertir pacientes de hospitais públicos
Por Sacha Bourdette

Mais do que diversão e entre-
tenimento, a presença de 
palhaços em hospitais faz 

uma diferença no tratamento de 
pacientes, favorecendo o processo 
terapêutico, a recuperação e a hu-
manização do ambiente hospitalar. 
Nesse contexto, o Sesc-DF deu iní-
cio ao projeto “Arte vida itinerante”, 
que começou no dia 16 de agosto, no 
Hospital Materno Infantil de Brasília, 
localizado na 608 Sul. A ideia é que 
o projeto seja realizado duas vezes 
por mês em hospitais da rede pú-
blica do Distrito Federal. Neste ano, 
o cronograma segue até o dia 13 de 
dezembro.

O projeto tem como proposta rea-
lizar apresentações de palhaçaria 
nas alas de internação. De acordo 
com o assistente da coordenação de 
cultura do Sesc-DF, Ivaldo Gadelha, 
o objetivo é proporcionar momen-
tos de lazer e entretenimento para 
quem está passando por situações 
de tensão, ansiedade e medo. “São 
visitas humanizadas que os palha-
ços realizam. Aproximadamente 
serão 15 intervenções artísticas até 
o fim do ano. O projeto reafirma a 
proposta do Sesc em oferecer ser-
viços para as pessoas. Estamos for-
talecendo a nossa missão ao gerar 

um impacto positivo na rotina de um 
hospital. Essa ação já é um experi-
ência comprovada de como auxilia 
no tratamento e na recuperação dos 
pacientes, além de criar uma atmos-
fera leve e suave por meio da doçura 
e singeleza dos palhaços”, afirmou. 
A mãe do pequeno Natã de 8 anos e 
auxiliar de serviços gerais, Fernanda 
Morais, a atividade é importante para 
as crianças. “É muito bom receber 
essa visita, diverte e tira um pouco 
do foco da doença que as crianças 
estão passando aqui. Eles se distra-
em porque em lugar que você só vê 
doença é muito difícil”, disse. O ga-
roto conta que deu bastante risada. 
“Foi bem engraçado, gostei muito 
da galinha dançando. Acho que eles 
poderiam vir mais, ter mais disso. 
Esses palhaços são bons”, contou 
animado.
A programação de caráter socio-
cultural incluirá apresentações ar-
tísticas nas modalidades de circo 
e teatro. O grupo “Risadinha - uma 
ação pelo riso e pela saúde” foi a 
atração da primeira edição do proje-
to. O integrante do grupo Guilherme 

@sescdf

/sescdistritofederal

www.sescdf.com.br

Carvalho, que interpreta o Palhaço 
Pipino, esteve junto com o artista 
Lucas Ferrari, Palhaço Firula, na es-
treia do projeto do Sesc. Ele fala um 
pouco do seu trabalho. “Atuamos em 
vários espaços, nas ruas, nos circos 
e também em hospitais. Usamos 
uma metodologia para cada público. 
Em hospitais é um ambiente em que 
as pessoas estão mais fragilizadas 
e buscamos levar alegria. O projeto 
do Sesc tem um caráter social muito 
forte e a possibilidade de levar cul-
tura é importante. Muitas pessoas 
nunca foram a um teatro, por exem-
plo, e agora a arte está indo até elas 
nos hospitais. A receptividade é mui-
to boa e me sinto realizado”, revelou 
Guilherme.
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saúde

CUIDADO REDOBRADO
Vacinas oferecidas na rede privada aumentam o arsenal 
de proteção contra doenças 
Por Carolina Oliveira

Em tempos de surtos de doen-
ças que poderiam ser evitadas 
com a vacinação, mães e pais 

acabam ficando em dúvida sobre a 
real importância das vacinas que 
são aplicadas na rede privada. No 
Calendário Nacional de Vacinação 
do Ministério da Saúde estão pre-
vistas 19 vacinas. Por isso, o que 
acaba gerando questionamentos no 
consultório médico é se as vacinas 
oferecidas na rede privada são real-
mente necessárias.
Para os laboratórios particulares, a 
promessa é de que suas vacinas são 
mais purificadas, com um potencial 
maior de proteção e menos efeitos 
adversos, o que reduziria bastante 
as dificuldades que os pais passam 
com as reações que as crianças so-
frem após as aplicações, por exem-
plo. Além disso, algumas vacinas só 
são oferecidas na rede particular. De 
acordo com o Sindicato dos Labora-

tórios de Pesquisas e Análises Clíni-
cas do Distrito Federal, no combate 
à meningite, por exemplo, os hospi-
tais públicos só oferecem a Meningo 
C, que imuniza contra uma cepa da 
bactéria da doença. Já na rede par-
ticular, existe uma cobertura mais 
ampla, com a oferta da Meningo 
ACWY e a Meningo B, que protege 
contra quatro tipos de agentes cau-
sadores de meningite em uma só 
injeção.
Para a infectologista, Dra. Joana 
D’arc Gonçalves, o serviço particular 
é complementar e vem para somar 
e ampliar coberturas. “É um conforto 
a mais para quem deseja aumentar 
o arsenal de proteção e que muitas 
vezes não pode utilizar os serviços 
públicos por não estar na faixa etária 
permitida pelo Ministério da Saúde 
ou por desejar mais sofisticação e 
menor probabilidade de eventos ad-
versos”, explica.

As vacinas aplicadas nos postos são 
escolhidas pelo Ministério da Saúde 
a partir das necessidades mais ur-
gentes da população em geral, pois, 
em determinado momento, certa 
doença não é ameaça. Ou seja, na 
rede pública, são priorizadas as do-
ses mais importantes. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Imuniza-
ções (SBIm), nenhum país consegue 
oferecer todas as vacinas para toda 
a população por questões econômi-
cas e pela capacidade produtiva da 
indústria farmacêutica. “Por isso, os 
especialistas em saúde pública ana-
lisam o grupo populacional que mais 
adoece por determinada doença - e 
que mais a transmite - e estudam 
o impacto social da introdução de 
uma determinada vacina para esse 
grupo”. Ainda segundo a SBIm, “por 
esse motivo, as clínicas privadas aca-
bam cumprindo papel fundamental 
ao disponibilizar o acesso a vacinas 
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aprovadas pela Anvisa/MS, mas que 
ainda não foram incorporadas ao 
Programa Nacional de Imunizações 
(PNI). O foco, neste caso, é a saúde 
do indivíduo que também impacta a 
coletividade”, afirma a instituição.

Optar pelas vacinas da rede priva-
da deve ser uma decisão da família. 
Mãe de uma criança de quatro anos, 
a dona de Casa, Larissa Souto bus-
cou a rede privada por temer a falta 
das vacinas contra a meningite que 
não são oferecidas na rede pública. 
“Quando cheguei à clínica descobri 
que ele tinha que tomar outras va-
cinas disponíveis lá e aproveitei para 
aplicar. É sempre melhor prevenir”, 
afirmou. A Dra. Joana D’arc conta 
que, por falta de informação, muita 

gente acaba adquirindo doenças. “Já 
vi inúmeros idosos que chegaram ao 
consultório com reativação de Her-
pes Zóster, Pneumonia e outras do-
enças evitáveis por meio das vacinas. 
Impressionante quando escutam 
sobre os benefícios da vacina contra 
HPV , por exemplo, que pode preve-
nir câncer de colo de útero, câncer 
de pênis, reto e garganta, além de 
verrugas genitais. São ganhos incal-
culáveis. Vale a pena economizar e 
investir um pouco em sua saúde. É 
triste ouvir: Pena que não soube des-
sa vacina antes de adoecer”, conta.

SEGURANÇA DAS VACINAS

O Ministério da Saúde afirma que 
toda vacina licenciada passa por di-

VACINAS DA REDE PRIVADA 
•  A imunização conta meningite na rede particular é feita de forma mais ampla, com as vacinas Meningo 
ACWY e a Meningo B. Nos hospitais públicos, por exemplo, só é aplicada a Meningo C. 
•  A vacina Herpes Zoster também só tem disponível na rede privada. É de grande importância para evitar a 
doença, que pode provocar ainda a neuralgia pós-herpética, dor intensa que pode durar de semanas a até 
anos, prejudicando a qualidade de vida.
• A Vacina da Gripe protege contra três tipos de vírus na versão aplicada pela rede pública. Já os laboratórios 
particulares oferecem proteção contra quatro tipos. 
• A vacina tríplice bacteriana protege o bebê contra difteria, coqueluche e tétano. Ela é oferecida na rede 
publica, mas a da rede privada promete ser mais purificada e tem menos eventos adversos. 
• As vacinas contra Hepatite A e B também podem ser tomadas juntas e com esquemas mais abrangentes. 
• A Haemophiluis influenzae tipo B e a rotavirus também são aplicadas na rede pública. No entanto, a rede 
particular oferece mais doses.  
• Na rede pública, a vacina contra o HPV é recomendada até os 14 anos e até 27 anos para pacientes com 
HIV e imuniza contra três tipos de vírus. Já na rede particular é recomendada até os 59 anos e cobre quatro 
tipos do vírus.

versas fases de avaliação, desde os 
processos iniciais de desenvolvimen-
to até a produção e a fase final que é a 
aplicação. No Brasil, é a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
órgão vinculado à pasta, que faz essa 
avaliação. A dica da infectologista Jo-
ana D’arc é que, independentemente 
de onde a pessoa escolha fazer a va-
cina, seja na rede pública ou privada, 
é importante ter um cuidado especial 
e observar alguns detalhes como: hi-
giene do estabelecimento, certificar-
-se sobre a forma de armazenamen-
to da vacina e, principalmente, se 
o estabelecimento tem controle de 
energia. “Oscilações de temperatura 
podem levar a inativação de algumas 
vacinas, pois esse é um insumo deli-
cado”, explica.

Fonte: Sindlab
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O AGITO QUE 
BRASÍLIA MERECE

Produtores da capital consolidam suas marcas, 
estimulam a economia e o turismo, mas ainda 

encontram dificuldades para realizar os eventos. 
Por José do Egito

capa
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A produção cultural brasiliense 
tem sido cada vez mais pul-
sante. Seguindo a tendência 

das grandes metrópoles, os espa-
ços arborizados e monumentais da 
cidade projetada por Lucio Costa re-
cebem nos últimos anos um núme-
ro expressivo de eventos privados. 
Na Praia, Capital Moto Week, Picnik, 
Porão do Rock e Maior São João do 
Cerrado conquistaram o coração do 
brasiliense e seguem fortalecendo e 
encorajando empreendedores que 
apostam frequentemente no poten-
cial da cidade. 

Oriundos da Capital Federal, alguns 
desses eventos tomam outros ares 
e percorrem o Brasil e até mesmo 
a Europa. Mais do que isso, ocupam 
os espaços públicos de forma sau-
dável, divertida e criativa. Os shows 
e atrações se tornaram as esquinas 
de Brasília onde é possível rever 
amigos, conhecer pessoas novas e 
descobrir locais pouco explorados. 
Passado cada evento, ficam as ben-
feitorias na infraestrutura dos espa-
ços, um legado para o Estado e para 
a população. 
No entanto, volta e meia os produto-
res da cidade enfrentam dificuldades 
na hora de promover o evento. As 
principais causas apontadas pas-
sam por intensa burocracia, seja na 
hora de entregar toda a documenta-
ção ou para encontrar espaços que 
comportem o público total, além dos 
empresários não se sentirem res-
paldados. A Lei do Silêncio é outro 
assunto em discussão e que não dei-
xa os empreendedores sossegados. 
Conhecida por limitar o volume de 
quem faz música no Distrito Federal, 
ou dar sossego a quem se incomoda 
com barulho, a lei controla os de-
cibéis de todo tipo de som ou ruído 
emitido na capital desde 2008. 
Esse ano, o Na Praia foi parcialmen-
te interditado pelo Instituto Brasília 
Ambiental (Ibram) por poluição so-
nora e precisou aguardar decisão ju-
dicial para saber se a programação 
seria interrompida ou não. Graças a 
Justiça, os produtores conseguiram 

reverter a decisão e não precisaram 
alterar a programação do evento. O 
Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e dos Territórios (TJDFT) analisou 
o caso e liberou a continuidade das 
atividades do Na Praia. Em decisão 
liminar, o juiz também suspendeu 
todos os autos de infrações emitidos 
pelo Ibram. O juiz destacou que me-
dições recentes no local constata-
ram o “efetivo esforço” dos organiza-
dores para reduzir a poluição sonora. 
E recomendou que esse esforço seja 
redobrado. 

Com a intenção de fortalecer a re-
presentatividade do segmento e 
solucionar esses gargalos do setor, 
os produtores de grandes eventos 
de entretenimento e lazer da cida-
de se reuniram no dia 19 de agosto, 
na sede da Fecomércio, e conversa-
ram com o presidente da Federação, 
Francisco Maia, e com o presidente 
do Sindicato das Empresas de Even-
tos do DF, Luís Otávio Rocha Neves. 
“A Fecomércio está à disposição dos 
empresários. Nós entendemos que 
esse segmento representa uma forte 
engrenagem da economia da cida-
de, gerando emprego, impostos e 
renda”, ressaltou Francisco Maia. O 
presidente da Federação disse ainda 
que a produção de festivais como o 
Na Praia, Coma, São João do Cer-
rado, Brasília Capital Moto Week 
e Picnik, faz com que uma cadeia 
produtiva inteira seja beneficiada. 

“O Estado ganha com a arrecadação 
de impostos e o empreendedorismo 
se fortalece. Isso não é barulho, é 
música para os ouvidos de uma ca-
pital viva. Nos últimos anos, em um 
movimento jovem e inovador, Brasí-
lia também se tornou palco desses 
eventos. Melhor ainda, passamos a 
realizá-los com uma cara brasilien-
se, o que vem atraindo brasileiros e 
estrangeiros a viverem experiências 
únicas em nossa cidade”, explicou 
Francisco Maia.
O presidente do Sindeventos, Luís 
Otávio, alerta para os resultados ge-
rados para a economia da cidade. 
Segundo ele, diversos setores são 
beneficiados e um bom número de 
visitantes é atraído para a localidade. 
“Precisamos mostrar a importân-
cia que esse segmento tem. E não 
é simplesmente um hobby de quem 
faz, ou de quem esta a frente. Pelo 
contrário, tem também grandes ne-
gócios que envolvem muitos recur-
sos. São empresários que obtém 
sucesso. Assim como o governo tem 
politica para o desenvolvimento da 
indústria em Brasília, é importante 
o apoio pra quem gera eventos na 
cidade”, destacou Luiz Otávio. Para 
ele, perder a realização de grandes 
festivais na cidade por insegurança 
jurídica e burocracia é algo que só 
prejudica a cidade. 
O produtor do Porão do Rock, festival 
realizado há mais de 20 anos no DF, 

Porão do Rock, 2018
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Gustavo Sá, avaliou o encontro como 
um divisor de águas no patamar de 
relações entre os empresários e en-
tidades representativas do comércio. 
“Acredito que com a parceria da Fe-
comércio e do Sindieventos teremos 
uma interlocução mais profissional 
com o governo”, disse. “Acabamos 
sendo desprezados por não termos 
números formalizados do setor, que 
mostraria a nossa importância na 
cadeia econômica. A hora é essa, es-
tamos empenhados e fomos muito 
bem recebidos aqui na Fecomércio”, 
disse.

CAMINHO A PERCORRER

O idealizador do Picnik, Miguel Gal-
vão, explica que vários pontos da ci-
dade deveriam ser encarados como 
espaços culturais a céu aberto, o que 
facilitaria a realização das atividades. 
“Hoje, o brasiliense se acostumou 
com essa rotina dos eventos, que 
são as esquinas de Brasília. Ele sabe 
que vai encontrar o amigo, conhe-
cer alguém diferente e que ele vai 
ter a oportunidade de conhecer um 
espaço que nunca foi. Igual quando 
fizemos uma edição na Praça dos 
Cristais, pouco conhecida pela popu-
lação”, explicou Miguel. 
O Picnik tem sete anos de existência. 
De lá pra cá, somente em Brasília 
foram quase 36 edições. Um dos 
maiores eventos de economia criati-
va a céu aberto do Brasil, misto de 
mercadinho de arte, moda, música, 

bazar, gastronomia, balada, e com 
entrada de graça, reúne de tudo que 
é produzido pelos brasilienses. “O 
Picnik quando acontece tem cerca 
de 150 a 220 empreendedores cria-
tivos trabalhando. Geralmente essas 
pessoas não vão sozinhas porque o 
fluxo é muito intenso. Então estamos 
falando de pelo menos 400 pessoas 
só trabalhando como empreendedor. 
Mais 300 pessoas entre segurança, 
brigadista e produção. De emprego 
direto geramos cerca de 700 em-
pregos”, explica Miguel. Antes de o 
evento acontecer, a equipe realiza 
uma pesquisa com os empreende-
dores que vão participar. Nesse es-
tudo se revela que 75% das pessoas 
são residentes das regiões adminis-
trativas e 70% fazem daquele traba-
lho sua renda familiar. 
Com grande experiência em pro-
dução cultural, Miguel explica que 
ainda há muita burocracia para se 
produzir um evento em Brasília. “No 
quesito legal nos temos a questão 
do alvará. Até a gestão passada, nós 
tínhamos a possibilidade de abrir o 
processo de alvará com 30 dias, mas 
concluir a entrega da documentação 
faltando 10 dias do evento. Isso mu-
dou. Hoje, pedem toda a documen-
tação com 30 dias do evento. O que 
para um projeto do porte do Picnik foi 
simples de se ajustar, mas pra pro-
dutores que são menores, você leva 
uma dificuldade e acaba inviabilizan-
do muitos projetos”. 
Outra dificuldade apontada pelo pro-
dutor é na hora de conseguir os es-
paços. “Um evento do porte do Picnik 
não cabe mais em qualquer lugar. 
Para se ter uma ideia, realizamos 
uma edição próxima ao memorial 
JK que demandou mais de um ano 
de negociação com o setor público. 
A gente entende que dá uma segu-
rança para o Estado, mas dificulta o 
trabalho”, diz Miguel. Apesar disso, 
ele acredita que alguns produtores 
pagam a conta por aqueles que dei-
xam o espaço de qualquer jeito. “O 
Picnik sempre tem essa preocupa-
ção de passar pelo espaço e deixá-
-lo melhor do que quando a gente 
pegou. No Memorial dos Povos Indí-

capa

Miguel Galvão, idealizador do Picnik

“Hoje, nos 
acostumamos com 
essa rotina dos 
eventos. Eles são as 
esquinas de Brasília. 
O brasiliense sabe 
que vai encontrar 
o amigo, conhecer 
alguém diferente 
e que ele vai ter a 
oportunidade de 
conhecer um espaço 
que ele não foi ou 
nunca foi”

Miguel Galvão, 
idealizador e 
organizador do Picnik
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genas, por exemplo, nós fizemos as 
benfeitorias em todos os banheiros. 
No estacionamento 4 do Parque da 
Cidade, a gente investiu e deu toda a 
acessibilidade”, salientou. 
Pedro Affonso Franco, organizador e 
sócio da Capital Week Entretenimen-
to, empresa que realiza o Capital 
Moto Week, alerta para a necessida-
de do planejamento. “O planejamen-
to e a pré-produção do nosso evento 
dura 11 meses. Imagine você mon-
tar uma cidade de 250 mil metros 
quadrados. A palavra chave para 
grandes eventos é planejamento. No 
nosso caso, realizamos na Granja 
do Torto. Não existe outro lugar que 
comporte. Existe o Instituto Parque 
que descomplicou bastante a coisa”, 
diz Pedro.
A cada edição do Capital Moto Week 
uma série de melhorias no espaço 
é realizada. “Ao longo de dez anos 
já colocamos dois milhões de in-
fraestrutura no local. Reformamos 
74 postes em 2018 e em 2019 re-
formamos mais 42. Trocamos rede 
elétrica, hidráulica”, contou. Diretor 
de entretenimento do Sindeventos, 
Pedro conta que participou da reu-
nião na Fecomércio e entende que 
a hora é de unir esforços. “Vi que o 
pessoal do CoMA passou por alguns 
problemas e eu sugeri que reunisse 
os produtores para ver o que esta-
va acontecendo. É importantíssimo 
que a gente consiga se juntar para 
demonstrar não só para o governo, 
seja ele qual for, mas também para a 
sociedade a importância hoje que os 
grandes eventos da cidade tem para 
a economia e para o acesso à cultu-
ra”, contou Pedro. 

PROJETOS ATÉ 2025

De acordo com o levantamento do In-
ternational Congress and Convention 
Association (ICCA) de 2019, ano base 
2018, o Distrito Federal é a quarta 
cidade que mais recebe eventos no 
Brasil, ficando atrás de Foz do Igua-
çu (PR), São Paulo e Rio de Janeiro. 
Segundo a secretaria de Turismo do 
DF, Vanessa Mendonça, uma das 
prioridades da pasta é ampliar essa 
quantidade. “Estamos trabalhando 

em parceria com outros órgãos do 
governo e com o trade para alcançar 
esse objetivo, e assim, impulsionar 
a economia por meio do turismo e 
melhorar a posição de Brasília no 
ranking ICCA. Atuamos fortemente 
na captação de eventos e no impul-
sionamento do turismo de negócios 
e eventos”, explicou Vanessa. 
A secretária afirmou ainda que a 
pasta montou um banco de dados 
com os eventos que podem ser cap-
tados até 2025. “Até o momento, já 
catalogamos 420 eventos internacio-
nais de mais de 400 especialidades 
diferentes. Em relação aos eventos 
nacionais, selecionamos mais de mil 
eventos, triplicando o número de es-
pecialidades que serão trabalhadas 
para a captação”. 

PEREGRINAÇÃO

Este ano, o Boi do Seu Teodoro foi o 
tema do Maior São João do Cerra-
do, que ocorreu de 9 a 11 de agosto, 
em Ceilândia. A entrada solidária, 
de R$ 1, foi revertida em contribui-
ção para preservar o Memorial do 
Bumba-Meu-Boi de Seu Teodoro. 
Idealizadora e organizadora de O 
Maior São João do Cerrado, Edila-
ne Oliveira, contou que para realizar 
o evento anualmente em Brasília, é 
necessário paciência, organização 
e saber que vai peregrinar. “A gente 
sofre desde a capitação dos recur-
sos. Depois vem a documentação 
necessária pra o evento ser realiza-
do. Nós temos uma produção que é 
privada, que busca o entretenimento 
para uma população que não tem 
condições e ajuda o Estado a suprir 
essa lacuna enorme que ele dei-
xa de opção de cultura. Se fazemos 
tudo isso é porque precisamos de 
um olhar diferente do governo. Ele 
tem que olhar para o evento com um 
olhar turístico, de um potencial”, dis-
se Edilane. 
Segundo ela, O Maior São João do 
Cerrado gera mais de 1,5 mil em-
pregos diretos e mais de quatro mil 
gerados indiretamente. São apre-
sentações artísticas cozinheiros e 
costureiros trabalhando. “A cadeia 
produtiva é diversificada e ao mesmo 

“Precisamos de um 
olhar diferente do 
governo. Ele tem 
que olhar para o 
evento com um 

olhar turístico, de 
um potencial”

Edilane Oliveira 
idealizadora e 

organizadora do 
Maior São João do 

Cerrado.
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tempo é de uma importância gran-
diosa pra essas pessoas que estão 
desempregadas e que veem naquele 
momento a oportunidade de con-
quistar um recurso pra conseguir 
sobreviver um ou dois meses”, conta 
Edilane. Em 2019, o Maior São João 
movimentou entre R$ 11 milhões 
de vendas, além de emprego e ren-
da. “Isso fora o comércio que lucra 
ao redor do evento como bares que 
funcionam até mais tarde, os táxis, 
meios de locomoção, os ambulan-
tes”, afirma Edilane. 

NAS ONDAS DO NA PRAIA

Desde Juscelino Kubitschek, o Lago 
Paranoá foi pensado para ser a praia 
dos brasilienses. A vocação da região 
para lazer e eventos se confirma. 
Esse foi o conceito que deu início ao 
Na Praia, que completa cinco anos 
em 2019. O projeto reúne atrações 
musicais nacionais e locais com ati-
vidades esportivas e de lazer e com 
a boa gastronomia, tudo isso em 
uma praia artificial construída com 
2,910 toneladas de areia, que depois 
são doadas para revitalização de 
parquinhos do Distrito Federal. Um 
dos produtores do projeto, Bruno 
Sartório, conta como é o processo 
para realização do evento e locação 
de espaço. “Os gargalos que temos 
na nossa segurança jurídica vem de 
alguns fatores principais. Uma legis-
lação que não atende os requisitos 
para sermos uma cidade referência 
na cadeia produtiva do entreteni-
mento e da cultura. Temos que en-
tender que quando estamos traba-

lhando com questões que envolvem 
o estado à burocracia estável e bem 
conduzida é que nos traz à seguran-
ça jurídica”, explica. 
Segundo Bruno, o “super empodera-
mento” de alguns agentes públicos 
no DF são potencializados por uma 
frágil legislação. “Na minha opinião, 
a cidade precisa caminhar para uma 
desestatização para assim fomen-
tar o mercado, os empresários e 
empreendedores precisam se orga-
nizar para pleitearem suas necessi-
dades principalmente de alteração 
e inclusão no âmbito legislativo”, 
conta. Atualmente, o Na Praia tem 
um impacto de mais de 300 milhões 
de reais em toda economia do DF, 
concentrada na cadeia produtiva do 
entretenimento e turismo, que vai 
desde os fornecedores do próprio 
evento, passando pelo comércio de 
vestuário e toda a cadeia do turismo. 

Em 2019 mais de 20 mil turistas fre-
quentaram o festival. 
O Na Praia tem levado alegria aos 
frequentadores, mas também pro-
voca discussões. A Associação dos 
Proprietários dos Condomínios Pre-
mier Residence, Lake Side Hotel Re-
sidence e Subcondomínios (Asslake) 
promoveu um abaixo-assinado e 
uma ação na Justiça por danos mo-
rais coletivos. A entidade alega que 
tem sofrido com o alto som que se 
prolonga pela madrugada e que se 
repete de quinta-feira a domingo. A 
defesa do Na Praia argumenta que o 
espaço do evento é destinado à área 
de lazer mista, com vocação recre-
ativa. O advogado Fabricio Rodovalho 
afirma que o Na Praia não pode ser 
notificado como o único causador de 
barulho na região. “É importante frisar 
que há outras fontes de ruídos, como 
lanchas, balsas e bares”, justifica. 
O Instituto Brasília Ambiental escla-
rece que é um órgão executor e tem 
como competência fiscalizar denún-
cias com base na Lei 4.092/2008, que 
regula o controle da poluição sonora 
e os limites tolerados da emissão 
de sons e ruídos no DF. Durante as 
ações de fiscalização, são passadas 
informações e esclarecidas dúvidas 
sobre a lei, com o objetivo de trazer 
os empreendimentos para a regu-
laridade, de forma a proporcionar 
o bom convívio com a comunidade 
próxima que sofre com o excesso de 
som gerado.  

Na Praia 2019, orla do  Lago Paranoá
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doses econômicas

A MARMOTA VOLTOU

Oano de 2019, no melhor dos 
casos, será um ano com cres-
cimento econômico bastante 

baixo, repetindo o quadro de estag-
nação do PIB, desde o fim da reces-
são em 2016. Não será surpresa se 
os dados do IBGE do PIB trimestral 
apresentarem até mesmo volta de 
uma recessão técnica. Em resumo, 
o país sofreu uma das maiores que-
das na renda, continua apresentan-
do queda no PIB per capita e não há 
sinais de recuperação da economia. 
Os anos de baixo crescimento ou 
mesmo estagnação estão se repe-
tindo de maneira angustiante. As 
estimativas feitas pela Codeplan, a 
partir dos dados do PIB trimestral 
do IBGE apontam o quadro dramáti-
co da economia brasileira no estágio 
atual. Após 20 trimestres do início da 
recessão, a economia brasileira está 
5,3% abaixo do nível pré-recessão. 
Comparados com outros momentos 
recentes de recessão na economia 
brasileira, a pior recuperação de 
recessões até esta última crise de 

2014-2016 havia sido o período da 
crise da Rússia, em 1998/199, no 
qual a economia brasileira passou 
por uma desvalorização abrupta da 
moeda, uma ida ao FMI, a mudança 
para o regime de metas de inflação, 
câmbio flutuante e superávit primá-
rio, a famosa transição para o tripé 
macroeconômico. Mesmo neste pe-
ríodo, a economia brasileira, após 20 
trimestres, quantidade equivalente 
ao que vivemos hoje no pós crise de 
2014-2016, já estava 10% acima do 
nível de produto observado antes da 
recessão. Ressalte-se que o período 
pós-recessão 1998-1999 não foi um 
mar de rosas. A economia brasileira 
sofreu diversos choques, incluindo 
inédito racionamento de energia, 
fora de anos de guerra. A crise de 
2014-2016 não só teve impacto gi-
gantesco na queda do PIB, como 
também não há sinais claros de que 
a economia esteja se recuperando 
de maneira mais rápida.  Economia 
está patinando, andando de lado, es-
tagnada são termos frequentemente 
ouvidos em análises de conjuntura.

Essa sucessão de resultados de 
estagnação, após o fim da recessão, 
fez com que vários analistas relem-
brassem o filme “Feitiço do Tempo,” 
do início da década de 90, com Bill 
Murray no  papel do rabugento jor-
nalista que revive o mesmo dia, o dia 

da Marmota. O Brasil parece estar 
preso numa sucessão de anos da 
marmota. Ainda mais preocupante, 
os gestores da política econômica 
têm afirmado que a recuperação do 
emprego só se dará em dois ou três 
anos! A consequência dessa sequ-
ência de recessão e estagnação é 
uma grande ociosidade da econo-
mia, aumento de desemprego de 
longo prazo (pessoas com mais de 
2 anos de desemprego), com efeitos 
não desprezíveis para o crescimento 
de longo prazo, como também com 
impactos sociais devastadores. O 
quadro internacional com a guer-
ra comercial EUA-China e sinais de 
recessão na Alemanha aponta para 
uma situação externa mais adversa, 
ou seja, a solução dos nossos pro-
blemas terá que vir de políticas bem 
desenhadas e focadas. É urgente 
que o Brasil pense em ações anticí-
clicas, há espaço para uma política 
monetária mais ativa, recuperação 
de investimentos públicos, amplia-
ção de crédito, redução de compul-
sório, entre outros. Mas é preciso 
nesse momento de crise econômica 
e desemprego tão alarmantes, sen-
sibilidade e visão pragmática, ver-
dadeiramente não dogmática, caso 
contrário só nos restará viver mais 
alguns anos com o refrão “a mar-
mota voltou”!

Parceria:

Bruno de Oliveira Cruz

Economista registrado na Corecon
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turismo internacional

ISENÇÃO DE VISTO
Visto deixa de ser exigido para turistas norte-americanos, 
canadenses, australianos e japoneses que desejam visitar o Brasil
Por Sacha Bourdette

Entrou em vigor no mês de junho 
o Decreto 9.731 de 2019 que de-
fine que cidadãos norte-ameri-

canos, canadenses, australianos e 
japoneses não precisam mais de 
visto para viajar ao Brasil a turismo. 
A Organização Mundial de Turismo 
(OMT) e o Conselho Mundial de Via-
gens e Turismo (WTTC) estimam que 
a facilitação de vistos aumente em 
até 25% no número de turistas in-
ternacionais esperados no País. Vale 
lembrar que a medida não é recipro-
cidade, ou seja, brasileiros não estão 
isentos de vistos para esses países.

Segundo o presidente da Fecomércio-
-DF e da Câmara Temática de Turis-
mo e Hospitalidade, Francisco Maia, 
a medida deve aquecer a economia. 
“Demos um passo à frente para pro-
mover o País como destino de viagens 

atraindo novos tipos de investimentos 
antes não explorados por entraves 
diplomáticos. Não se trata somente 
de facilitar a entrada, mas consolidar 
nosso potencial turístico como fon-
te de riqueza. Mais gente visitando o 
Brasil significa mais dinheiro para a 
economia e consequentemente mais 
demanda por serviços. Vejo com bons 
olhos, portanto, a mudança. Apesar 
do princípio da reciprocidade ser uma 
das bases para a diplomacia, não há 
motivos para fecharmos as portas do 
Brasil”, afirmou.

Durante as Olimpíadas do Rio, em 
2016, esses mesmos países foram 
dispensados de visto e o número de 
chegada de americanos foi o maior 
no comparativo com outras nações. 
A entrada desses viajantes duran-
te o período de isenção cresceu e 

eles gastaram US$ 167 milhões. De 
acordo com o Ministério do Turismo 
163 mil visitantes dos quatro países 
viajaram ao Brasil nas Olimpíadas, 
registrando uma alta de 55,3% em 
relação ao mesmo período de 2015. O 
número de chegadas de americanos 
cresceu 47%, de australianos, 107%, 
o de canadenses, 84%, e o de japone-
ses, 61%. 

VISÃO DOS EMPRESÁRIOS

O presidente do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do 
Distrito Federal (Sindhobar-DF), Jael 
Antônio da Silva, é possível perceber 
números positivos. “A medida foi fun-
damental e vai incrementar o turis-
mo. Estamos no caminho certo em 
proporcionar essa possibilidade, para 
que mais turistas entrem no Brasil. O 
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turismo é transversal no comércio e 
afeta várias cadeias, como os taxistas, 
guias, receptivos, hotéis e restauran-
tes, por exemplo. Dessa forma, acaba 
atingindo todo o setor produtivo de 
forma consistente. Brasília é uma ci-
dade privilegiada possuindo o terceiro 
maior polo gastronômico do Brasil e 
uma das opções que fazem o turista 
viajar é a gastronomia, então isso já é 
um atrativo. O setor está percebendo 
que houve uma taxa significativa no 
comparativo com 2018 na ocupação 
de hotéis. É um aspecto muito impor-
tante e o nosso objetivo é fazer com o 
que o turista se sinta cada vez mais 
bem-vindo ao nosso País”, citou. 
A presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis (ABIH) e geren-
te geral do hotel Grand Mercure, em 
Brasília, Adriana Pinto, acredita que 
o turismo será beneficiado. “Muitas 
cidades do Brasil serão favorecidas 
com a decisão de isentar o visto. Ainda 
não é possível medir o impacto, pois 
os turistas geralmente planejam uma 
viagem internacional com antecedên-
cia. Não será algo imediato, em mé-
dio e longo prazo o setor irá perceber. 
Esperamos que o número de viajan-
tes estrangeiros realmente aumente. 
Essa é a nossa expectativa”, disse.

OUTRO ASPECTO

Por outro lado, o professor associado 

do Instituto de Relações Internacio-
nais da Universidade de Brasília, Ro-
berto Goulart Menezes, fala do quanto 
o Brasil deixará de arrecadar com 
a isenção. “A intenção do Brasil de 
isentar o visto existe há uns 15 anos. 
O ponto é que o visto norte-america-
no para um brasileiro custa US$ 160 
dólares, aproximadamente R$ 640, e 
vale por 10 anos. Fazendo um cálcu-
lo rápido supondo que por dia sejam 
solicitados mil vistos, seriam US$ 
160 mil por dia, chegando a US$ 40 
milhões por ano. Com isso, é quase 
certo que os norte-americanos con-
seguem pagar todas as despesas no 
Brasil, e eles não vão abrir mão, sen-
do que os brasileiros visitam muito o 

país norte-americano. Os EUA lucram 
com essa política”, avaliou.
Roberto acrescenta que mudar o sis-
tema de visto de forma mais justa é 
uma boa alternativa. “O Canadá alte-
rou o sistema e hoje permite a libe-
ração do brasileiro por meio de uma 
autorização de entrada que custa 
por volta de $ 7 CAD (dólares cana-
denses). Abrir mão dos vistos conse-
quentemente vai interferir nos cofres 
públicos brasileiros que vai deixar de 
arrecadar sendo que não existe uma 
reciprocidade. Além disso, o argu-
mento de que o turismo irá aumentar 
ainda precisa ser comprovado em um 
prazo maior”, ponderou. 

“ “ Não será algo imediato, em médio 
e longo prazo o setor irá perceber.

Esperamos que o número de viajantes 
estrangeiros realmente aumente

Adriana Pinto, presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis

Roberto Goulart Menezes, professor na UnB
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senac-df

TECNOLOGIA É NO SENAC
Instituição oferece, em parceria com grandes empresas, desde 
cursos livres até graduação e pós-graduação na área
Por Luciana Corrêa

OSenac oferece no Distrito Federal diversos cursos da área de Tecnologia 
da Informação. Entre os principais diferenciais, a instituição disponibi-
liza laboratórios com equipamentos de última geração e promove par-

cerias com empresas internacionais e nacionais para auxiliar na formação e 
aquisição de softwares e certificações. Tudo isso para que os alunos tenham 
todo o suporte necessário ao finalizar o curso, seja esse de formação inicial 
e continuada, técnico, de graduação, de pós-graduação, MBA ou uma espe-
cialização. Com 29 laboratórios de informática em seis unidades (Sobradinho, 
Gama, Jesse Freire - Setor Comercial Sul, 903 Sul, Ceilândia e Taguatinga) 
mais uma carreta-escola, o Senac possui capacidade para atender 2.425 alu-
nos diariamente, divididos nos três turnos. São espaços equipados com com-
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putadores modernos, para atender 
às necessidades de cada curso, po-
dendo ter de 14 a 30 máquinas por 
laboratório, além de projetores mul-
timídia e quadros interativos.

O coordenador de Produtos Educa-
cionais do Senac-DF, Denio Augusto 
Camargos Negrão, explica a impor-
tância das parcerias com empresas 
renomadas. “Elas são fundamentais 
para os profissionais da área. Esta-
mos trabalhando para trazer ainda 
mais parcerias até o final deste ano. 
Assim, formamos profissionais ain-
da mais aderentes ao mercado de 
trabalho. São valores agregados e 
ferramentas para que o aluno saia 
melhor formado”, afirma. Um exem-
plo de parceria é com a Microsoft 
Corporation, que oferece aos alunos, 
principalmente dos cursos da área 
de tecnologia, o download gratuito 
do Windows 10 e acesso livre aos 
cursos online da plataforma Cisco 
Networking Academy. Os benefícios 
são mantidos enquanto os estudan-
tes estiverem matriculados no curso.  

A instituição assinou também, este 
ano, uma parceria com a Amazon 
Web Services (AWS), com foco em 
disponibilizar material de estudo e 
certificação gratuita. A assinatura 
garante a oferta de uma plataforma 
de capacitação online e provas de 
certificação oficial AWS para pro-
fessores, instrutores e estudantes 
brasilienses, por meio do programa 
educacional AWS Academy. Os pro-
fessores serão habilitados a lecionar 
os currículos do AWS Academy para 
os alunos. Também serão disponibi-
lizados descontos em uma varieda-
de de treinamentos e certificações 
AWS. A parceria oferece ainda cur-
rículos atualizados em Cloud Com-
puting e currículos desenvolvidos e 
mantidos por especialistas, refletin-
do assim melhores práticas e novos 
serviços.

FACULDADE DE TECNOLOGIA

A Faculdade Senac-DF, há 12 anos 
no mercado, oferece duas gradua-
ções na área de Tecnologia da Infor-
mação (Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Gestão da Tecnolo-
gia da Informação), além de quatro 
cursos de pós-graduação também 
específicos para o segmento (Big 
Data e Analytics; Banco de Dados e 
Bi com Ênfase em Software Livre; 
Defesa Cibernética; e Governança 
em Tecnologia da Informação). O 
diretor da instituição, Luís Afonso 
Bermúdez, ressalta que a capaci-
tação e a informação são o segredo 
de empregabilidade. “Nesse mundo 
disputado de novas tecnologias, se 
você não está preparado, você obvia-
mente terá dificuldade de conseguir 
emprego. No entanto, se você está 
capacitado, se tem a informação e 
a formação necessária, fica mais fá-
cil. E é isso que a Faculdade Senac 
provê, informações e formações de 
novas tecnologias, de novas formas 
de gerenciar os setores de comércio, 
serviços e turismo. Esse é o nosso 
dia-a-dia. Queremos ser cada vez 

mais inovadores nessa parte do en-
sino superior”, ressalta.

CURSOS LIVRES

A cada trimestre, o Senac renova a 
oferta de cursos de acordo com as 
demandas do mercado de traba-
lho e nessa edição da Programação 
Trimestral de Cursos a instituição 
oferece seis opções de cursos livres 
na área de tecnologia, dentre eles: 
AutoCAD - Desenho de Ambientes 
em 2D – 60h; Excel Básico e Avan-
çado – 60h; Microsoft Power BI Bá-
sico – 20h; Operador de Computador 
– 196h; Scrum Foundation – 30h; e 
Sketchup - Desenho de Ambientes e 
Objetos em 3D – 40h. Mais informa-
ções sobre todos esses cursos e os 
demais, acesse www.df.senac.br ou 
ligue para o Tele Senac: 3313-8877. 

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br
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caso de sucesso

CRESCENDO NA ÁREA DE SAÚDE
Após fazer um curso técnico no Senac, Oséias se identificou com a 
área, se tornou biomédico e planeja ter seu próprio negócio
Por Sílvia Melo

Atuando em um laboratório 
clínico há oito anos, o biomé-
dico Oséias Sousa Santos (28) 

conquistou seu primeiro emprego 
depois de fazer o curso Técnico em 
Análises Clínicas no Senac, iniciado 
quando ele ainda cursava o último 
semestre do ensino médio. Assim 
que concluiu, em 2011, começou 
a trabalhar na área como técnico 
de coleta no laboratório Mulier. O 
interesse pela área cresceu e ele 
acabou fazendo um curso superior. 
A graduação o levou a um cargo de 
chefia no mesmo laboratório, onde 
passou a atuar como supervisor de 
posto de coleta. Recentemente, com 
uma nova promoção, é supervisor 
geral dos postos e da área técnica.. 

“Quando terminei o ensino médio 
fiquei desesperado, sem saber a pro-

ramo de estética. Foi o Senac que 
acabou me inserindo nessa área de 
Saúde, pois, até então, eu não tinha 
contato nenhum. Não pensava nessa 
área, nessa profissão. Fiz o curso e 
me identifiquei bastante. Foi ótimo e 
estou até hoje no mercado”, destaca, 
lembrando que foi um aluno desta-
que na graduação devido ao curso 
técnico que fez. “Com o curso, me 
destaquei na faculdade, pois fui mui-
to bem instruído no Senac”, afirma. 
“O Senac foi a minha bússola, só es-
tou aonde estou devido às instruções 
dos professores e da coordenação. 
Sempre que precisei, a secretaria foi 
bem prestativa, do começo, na hora 
de fazer a matrícula, até o fim, quan-
do recebi o diploma. O Senac é uma 
empresa muito organizada e presta-
tiva”, conclui o biomédico.

SOBRE O CURSO
O curso Técnico em Análises 

Clínicas tem carga horária de 1.200 
horas e é oferecido no Senac da 903 
Sul. Para participar é preciso ter no 
mínimo 17 anos e estar cursando o 
Ensino Médio. As próximas turmas 
terão início em outubro: uma no dia 
1º, das 8h às 11h35, e a outra no dia 
21, das 14h às 17h35. O curso desen-
volve perfil profissional para atuar 
em laboratórios clínicos e hospitais 
públicos e privados, com foco nas 
atribuições da profissão que vão 
desde a coleta de amostras biológi-
cas do cliente à aplicação de testes 
laboratoriais, sob supervisão de pro-
fissional graduado.

fissão que iria exercer. Fazia testes 
vocacionais, mas nunca dava certo”, 
explica Oséias que fez o curso técni-
co no Senac da 903 Sul gratuitamen-
te, por meio de uma parceria com o 
GDF. Assim que terminou, foi contra-
tado pela empresa que trabalha até 
hoje. “O curso no Senac abriu as por-
tas para tudo que faço hoje. Quando 
eu estava desesperado sem saber o 
que fazer, o Senac foi a luz que eu 
precisava. Aproveitei o máximo de 
conhecimento no curso. São boas 
práticas que levarei em toda minha 
carreira profissional”, afirma Oséias, 
que se graduou em biomedicina e faz 
pós-graduação em estética, área que 
pretende atuar e se tornar empreen-
dedor. 

“Espero crescer mais e mais 
e abrir minha própria empresa no 

Biomédico Oséias Sousa Santos

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade
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parceria

MAIS TURISMO PARA A CAPITAL
Fecomércio e Senac-DF firmam parceria com a empresa de turismo 
CVC que possibilitará que estudantes conheçam Brasília
Por Sacha Bourdette

Estudantes brasileiros do en-
sino fundamental, médio e de 
graduação vão poder conhe-

cer a capital da República por meio 
do projeto O Brasil Visita Brasília. A 
ação faz parte de uma parceria iné-
dita que foi firmada no mês de agos-
to entre a Fecomércio-DF, o Sena-
c-DF e a empresa CVC. Em 2020, 
quando Brasília completar 60 anos, 
será ofertado aos alunos a oportu-
nidade de realizarem uma excursão 
para cidade, com preço mais aces-
sível. O pacote turístico será comer-
cializado de quinta-feira a domingo, 
no período de baixa estação. Estarão 
inclusos serviços de transporte (aé-
reo e terrestre), hospedagem, ali-
mentação e receptivo. O projeto terá 
duração até 2022, quando é come-
morado o bicentenário da Indepen-
dência do Brasil.

Segundo o presidente do Sistema 
Fecomércio-DF, Francisco Maia, o 
acordo fortalece o turismo e a eco-
nomia brasiliense. “Vamos criar ro-
teiros focados nas graduações dos 
alunos ou nas suas áreas de interes-
se, levando em consideração o fato 
de Brasília ser uma cidade multicul-
tural e referência em diversas áreas 
do conhecimento, como arquitetura, 
artes, política e outras disciplinas”, 

afirma Francisco Maia. “Além disso, 
queremos movimentar a cidade nos 
finais de semana e na quinta e sex-
ta-feira, beneficiando o comércio e 
outras vertentes do turismo”, com-
pleta.

A Federação já atua, por meio da 
sua Câmara de Turismo e Hospita-
lidade, para promover Brasília tu-
risticamente. A parceria com a CVC 
complementará essa ação. O Sena-
c-DF, por sua vez, fortalecerá a sua 
oferta de cursos para capacitação 
profissional dos trabalhadores de 
comércio e serviços. A executiva da 
Câmara de Turismo e Hospitalidade 
da Fecomércio e assessora do Se-
nac-DF, Jackeyline Reis Mapurunga, 
explica que a parceria possibilitará 
o aprimoramento sociocultural dos 
estudantes. “Os alunos terão a opor-
tunidade de conhecerem e se en-
cantarem com a arquitetura única e 
a beleza do céu de Brasília. Também 
compreenderão as atividades dos 
três poderes da República brasilei-
ra”, destaca Jackeyline.

O diretor Executivo de Produtos Ter-
restre Nacional da CVC Corp, Claiton 
Armelin, fala da parceria. “Brasília 
é um destino bastante importante 
para a CVC, não apenas nas viagens 
corporativas, como também no la-

zer. Prova disso é que a operadora, 
em parceria com o Sistema Feco-
mércio-DF, desenvolverá pacotes 
para atrair estudantes de diversas 
instituições de ensino para conhecer 
a capital. A ideia dessa ação é de-
mocratizar o acesso desses jovens 
as viagens de lazer, promovendo a 
capital federal como um importante 
destino turístico do nosso país”, afir-
mou. 

Para o empresário da Prestheza 
Turismo, localizada no Pátio Brasil 
Shopping, Yoshihiro Karashima, o 
projeto irá proporcionar um cresci-
mento no setor. “Vamos realizar o 
transporte terrestre e citytour para 
os turistas do projeto, e também 
distribuir por meio da Associação 
Brasiliense de Turismo Receptivo 
(Abare) para outros operadores. O 
que queremos é uma distribuição 
igualitária entre as agências. O pro-
jeto representa um avanço, foi uma 
decisão muito bem acertada e que 
tem uma certa durabilidade. Espe-
ramos um dia que vire inclusive um 
programa nacional”, avaliou. 

Yoshihiro Karashima, 
da Prestheza Turismo

Foto: C
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transformando vidas

DESTAQUE NAS PISCINAS
Na trilha de grandes nadadoras jovem atleta do Sesc vence 
provas na Taça Brasília e mira as Olimpíadas
Por José do Egito

A os 11 anos, Mariana Péres é 
sensação nas águas desde 
criança, quando começou a se 

aventurar nas piscinas de um colé-
gio. Para alcançar voos maiores, com 
o auxílio da equipe do Sesc-DF, deci-
diu aceitar o desafio de participar do 
projeto Sesc Olímpico. Com projetos 
concretos para a sua carreira, foi na 
unidade do Sesc em Taguatinga Nor-
te que Mariana começou a ver sua 
carreira dar um salto que lhe permite 
sonhar alto. “O Sesc faz parte do meu 
lar. Meu objetivo é treinar muito esse 
ano e conseguir bater os índices para 
o campeonato brasileiro infantil do 
ano que vem. No futuro quero con-
seguir uma vaga nas Olimpíadas”, 
contou Mariana.

Há pouco mais de três anos de 
treinos no Sesc, Mariana tem sonhos 
ousados. Ela trabalha claramente 

com a possibilidade de defender o 
Brasil em uma Olimpíada no futu-
ro. “Meu técnico no Sesc, o Rodri-
go Lacerda, me ajuda com todas as 
orientações nas competições e nos 
treinos. Tem minha família que me 
incentiva muito. É um sonho meu”, 
contou. O reflexo dessa disciplina 
e determinação está nas notas da 
escola e também na vida saudá-
vel. Além disso, é possível perceber 
melhora em aspectos como coorde-
nação motora e agilidade. Mariana 
conta que com esse pensamento é 
possível ir longe. “Eu estava pronta 
pra pegar o índice para o brasileiro 
porque era meu objetivo. Eu nado 
desde pequena e tudo o que eu 
aprendi com meu treinador Rodrigo 
me ajuda todo dia. Com meu proble-
ma asmático eu entrei na natação 
para ver se melhorava. E foi o que 

aconteceu”, conta. Hoje, Mariana se 
diz feliz com as metas alcançadas. 
“Estou treinando muito e fiquei feliz 
com meu resultado”, diz.

DESTAQUE NA TAÇA 
BRASÍLIA 

Realizado uma vez por ano, no 
Iate Clube, A Taça Brasília de nata-
ção é a única competição oficial do 
DF realizada em piscina de 25 me-
tros. Este ano, o campeonato reuniu 
mais de 200 atletas juvenis do Dis-
trito Federal, divididos nas catego-
rias Mirim (9-10 anos), Petiz (11-12 
anos) e Absoluto (13 anos e acima).  
Na competição, Mariana conquistou 
seis medalhas e contou como é sua 
rotina para conseguir resultados 
positivos na modalidade. “Eu treino 
natação seis vezes por semana. De 
segunda a sábado, duas horas por 
dia. Nadando em média de três mil 
metros a cinco mil. Além disso, eu 
faço funcional duas vezes por sema-
na”, revelou. A mariana faz parte de 
um time de atletas do projeto Sesc 
Olímpico. Uma iniciativa realizada 
pelo Sesc-DF, que oferece condi-
ções para a prática desportiva nas 
modalidades de handebol, basquete, 
futsal, voleibol, natação e tênis, para 
jovens atletas com idade entre 10 e 
17 anos. As inscrições podem ser 
feitas em qualquer unidade do Sesc. 
Os alunos treinam todos os dias por 
duas horas, sem pagar nada.

Mariana Péres, nadadora
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esporte

SESC OPEN DE TÊNIS ATRAI 
ESPECTADORES EM TAGUATINGA SUL 
Realizado pelo segundo ano consecutivo, o torneio contabiliza pontos 
para os atletas do Circuito Profissional Brasileiro
Por Carolina Oliveira

O torneio Sesc Open de Tênis 
2019 realizado entre os dias 
27 de agosto e 1º de setem-

bro, na unidade de Taguatinga Sul, 
é uma etapa do Circuito Profissional 
Brasileiro da Confederação Brasi-
leira de Tênis (CBT), valendo pontos 
para os atletas participantes. Nessa 
fase, foram reunidos jogadores de 12 
estados (Alagoas, Bahia, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Para-
ná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo), além do 
Distrito Federal.

A final do torneio, que já está no 
segundo ano consecutivo, reuniu 
cerca de 700 espectadores e o jogo 
foi transmitido ao vivo pela emissora 
Band Brasília. O paulista Igor Mar-
condes foi o vencedor em um duplo 
6/4. Ele ficou na frente do carioca 
Cristian Oliveira. Além da premia-

ção para Marcondes, os 32 atletas 
que participaram da chave principal 
também ganharam hospedagem no 
SESC varandas da 913 sul durante o 
torneio. O vencedor da final afirma 
que o campeonato é um incentivo a 
mais para quem pratica o esporte de 
forma profissional. “Esse é o tipo de 
incentivo que nós precisamos muito. 
O torneio certamente é de grande 
importância para a minha carreira. 
Hoje vejo que todo o meu treino va-
leu a pena”, comemora Igor. O tro-
féu de Marcondes foi entregue pelo 
diretor regional do Sesc, Marco Tulio 
Chaparro.

O vice-campeão, Cristian Olivei-
ra, afirma que a premiação para o 
segundo lugar já vai ajudar a pagar 
os custos de uma viagem para outro 
torneio. “Certamente esse incentivo 
ajuda o atleta a seguir o caminho 
dentro do esporte”, disse. Também 

participaram do torneio jovens ta-
lentos do Tênis, como Raí Vicente 
de Araújo, Luis Felipe Miguel, Gus-
tavo Naves, Luis Fernando dos Reis 
e Breno Marques, que entraram na 
competição com Wild Cards (convi-
tes). O Sesc Open de Tênis 2019 foi 
realizado pelo Sesc-DF e teve patro-
cínio de Champion Peugeot, Wilson, 
Sabin, Mongeral Aegon e o apoio de 
Acrinox, Otro Parrilla e Ayoub Espor-
tes.
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direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

A SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL COM A 
MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019 

As sociedades limitadas foram 
criadas pelo direito empresarial 
alemão, no ano de 1892. O mode-
lo foi concebido pelo industrial e 
deputado Wilhelm Oelchelhauser, 
que passaria a ser conhecido como 
o pai das sociedades limitadas ale-
mãs. Inicialmente a nova empresa 
foi vista com ceticismo e descon-
fiança, mas logo alcançaria um su-
cesso inesperado. O Brasil acabou 
copiando este modelo, com resul-
tados ainda mais exitosos. Basta 
destacarmos que, hoje, mais de 
95% de todas as nossas sociedades 
empresárias seguem este tipo so-
cietário.  

Na Alemanha, é plenamente 
possível a abertura de sociedades 
limitadas unipessoais, ou seja, que 
possuem apenas um sócio. Há vá-
rias vantagens nesta construção, 
pois permite que o empreendedor 
opte, de acordo com as conveniên-
cias do momento, por atuar sozinho 
ou com outras pessoas. Se houve-
rem conflitos internos, um sócio 

individual responde ilimitadamente 
pelas obrigações assumidas pela 
empresa. Logo, há riscos das dí-
vidas alcançarem o seu patrimô-
nio pessoal. A EIRELI exige capital 
social mínimo de 100 salários mí-
nimos. Além do que a mesma pes-
soa natural apenas pode abrir uma 
EIRELI. 

A Medida Provisória nº 881, de 
30 de abril de 2019, que institui a 
declaração de direitos de liberdade 
econômica, acabou com as proibi-
ções que recaíam sobre a socieda-
de limitada unipessoal. Para tanto 
foi alterado o artigo 1.052 do Código 
Civil, que passou a trazer a seguin-
te redação: “a sociedade limitada 
pode ser constituída por uma ou 
mais pessoas, hipótese em que se 
aplicarão ao documento de consti-
tuição do sócio único, no que cou-
ber, as disposições sobre o contra-
to social.”

Portanto, hoje, é plenamente 
possível que uma pessoa abra so-
zinha uma sociedade limitada, ou 
seja, sem que haja outros sócios. 
Destacamos que as limitadas uni-
pessoais podem desenvolver qual-
quer atividade empresarial. A MP 
881 certamente foi um passo im-
portante para modernizar o nosso 
Direito empresarial, e principal-
mente, para estimular o empreen-
dedorismo nacional. 

pode compre as quotas de todos os 
demais e passar a ser o único titu-
lar da empresa.   

Mas, no Brasil, o fisco e ou-
tros setores sempre se opuseram 
à sociedade limitada unipessoal. 
Nossa legislação acabou por proi-
bir a abertura de limitadas que não 
possuíssem uma pluralidade de 
sócios. Logo, para que a empre-
sa fosse aberta, era exigido que o 
contrato social fixasse a existência 
de, no mínimo, dois sócios. Caso 
houvesse apenas um sócio, a junta 
comercial indeferia o registro. 

Por causa desta exigência, 
criou-se, no Brasil, a figura do 
“sócio decorativo”. Para conseguir 
abrir a sua empresa, a pessoa co-
locava como sócio, a esposa, a mãe 
ou outro parente. Eram pessoas 
que sequer sabiam qual era a ativi-
dade econômica desempenhada ou 
onde a empresa estava localizada. 
O sócio decorativo possuía, em ge-
ral, 1% de todas as quotas, enquan-
to que o outro sócio era o titular das 
demais 99%.   

Quem desejasse empreender 
sozinho, ou arranjava o “sócio de-
corativo”, ou se tornava empresá-
rio individual ou abria uma EIRELI 
(empresa individual de responsabi-
lidade limitada). Mas havia proble-
mas, nestas opções. O empresário 
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BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de Agosto/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

“O Boletim de Conjuntura Imobiliária divulgado pelo Secovi 
mostra que o mercado de alugueis vem se recuperando 
gradativamente. Notamos, nitidamente, uma retomada do 
setor de alugueis. No acumulado do ano, os números já 
registram uma variação positiva.” 

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Apartamentos e Casas Loja  e Salas Comerciais
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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

Aprovada a reforma da Previ-
dência, em primeiro turno na Câ-
mara dos Deputados, o Governo 
Federal vive período de turbulência 
com o Congresso Nacional sobre 
a Reforma Tributária apresentada. 
Por outro lado vive a alegria das 
boas perspectivas das privatizações 
anunciadas; dos resultados com a 
efetiva implementação da MP da 
Liberdade Econômica; da injeção na 
economia dos recursos do FGTS e 

PIS-Pasep; e do crescimento, ainda 
que pequeno, na geração de empre-
go.

 No Governo do Distrito Federal, 
as receitas tributárias continuam 
em queda e o embate com o Tri-
bunal  de Contas da União tem se 
tornado mais preocupante. De novo 
mesmo, tivemos anúncio das priva-
tizações da CEB, CAESB e Metrô. 
Mas sem grande expectativa de que 
elas ocorram em prazo curto. 

A taxa de inflação nacional em 
julho ficou em 0,19%, e quando anu-
alizada o indicador mostra 3,22%, 
bem abaixo do centro da meta, hoje 
fixado em 4,25%. No DF o compor-
tamento foi melhor para a inflação 
anual com indicador em 2,54%, ape-
sar da inflação do mês ter ficado em 
0,22%, acima da média nacional em 
0,03 ponto percentual.

Quanto ao endividamento das 
famílias do DF, o indicador da dívi-
da impagável continuou registrando 
0,1,% no mês de julho. Os demais 
indicadores ficaram assim: cartão 
de crédito, crescimento de 0,3 ponto 
percentual; inadimplência, elevação 
de 0,7 ponto percentual; e o endivi-
damento geral, crescimento de 0,3 
ponto percentual.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal

Maio 2019

Cartão de Crédito
90,9%
90,9%
91,2%

Dívida impágavel
0,2%
0,1%
0,1%

Inadimplência
10,5%
12,2%
12,9%

Dívida Total
78,9%
80,9%
81,2%

Julho Junho Maio
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O Indicador Geral de intenção de consumo das famí-
lias (ICF/DF), apresentou pequena elevação em julho, fe-
chando o mês em 96,6 pontos: 1,4 pontos a mais em rela-
ção a junho. Ambas as classes de renda tiveram o mesmo 
comportamento: na classe de até 10 SM houve elevação 
de 1,2 ponto, enquanto na classe superior a 10 SM essa 
elevação foi de 2,2 pontos. 

O nível de otimismo dos empresários apresentou que-
da novamente em todos indicadores. O ICEC/DF, em julho, 
apresentou o seguinte quadro: indicador de investimentos 
queda de  2,3 pontos; queda de 2,4 pontos no indicador de 
expectativas; redução de 4,5 pontos no indicador das condi-
ções atuais; e 3,1 pontos no indicador geral.

As taxas de juros voltaram à trajetória descendente, a 
partir de junho, apresentando pequenas variações como 
já observado desde 2018. As taxas mais representativas 
para o setor produtivo e para as pessoas, apresentaram 
os seguintes números em julho: 1) para a Pessoa Jurí-
dica, a taxa da Conta Garantida reduziu 1,01 ponto per-
centual, fixando-se em 124,21%; 2) para a Pessoa Física, 
as taxas do Cheque Especial e do Cartão de Crédito, vol-
taram a apresentar pequenas reduções, a primeira em 
2,04 pontos percentuais atingindo 278,88%  e a segunda 
em 1,19  ponto percentual, fechando o mês em 267,64%.

Mais de
10 SM 108,8

107,7
109,9

97,3
95,2
96,6 

92,0
89,3
90,5

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Maio 2019

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

106,8
105,8
103,5

172,5
168,9
166,5

108,7
103,8
99,3

129,3
126,7 
123,1

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Maio 2019

Fonte: CNC

Maio

Junho

Julho

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

116,78%
118,00%
117,02%

276,85%
280,92%
278,88%

21,56%
20,98%
20,56%

79,18%
79,59%
78,77%

53,22%
53,58%
52,87%

265,67%
268,83%
267,64%

126,23%

125,22%

124,21%

23,14%

22,71%

22,42%

19,42%

18,86%

18,58%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Maio 2019

Maio 2019

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Fonte: ANEFAC

Julho

Julho

Julho

Junho

Junho

Junho

Maio

Maio

Maio
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Adriano de Andrade Marrocos
Contador da FECOMÉRCIO e do IF. CRCDF 8.867

15 de setembro a 14 de outubro de 2019Calendário
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agenda fiscal

O QUÊ e QUANDO pagar?

15/SET
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 08/2019.

20/SET
Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 08/2019 incluindo 
os contribuintes do ISS, foi prorrogado para 20/11 (Portaria nº 2580/2019, da SEFP/DF).

21/SET Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 07/2019..

30/SET
• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 08/2019.
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 08/2019.

06/OUT

• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 09/2019.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (eSocial) a SRF/MF referente à 09/2019.

13/OUT Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária 
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 08/2019..

O QUÊ e QUANDO entregar?

20/SET

• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas) 
referente à 08/2019.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 08/2019.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 08/2019.
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 08/2019.
• SIMPLES NACIONAL referente à 08/2019.
• ISS e ICMS referente à 08/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

23/SET PIS e COFINS referente à 08/2019.

30/SET

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 08/2019.
• 3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 2º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 08/2019.
• IRPJ e CSLL referente à 08/2019, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 
11.941/2009 (consolidado)

06/OUT
• Data limite para pagamento dos Salários referente à 09/2019.
• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 09/2019.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 09/2019.

13/OUT • Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 09/2019.

DOIS PESOS E UMA MEDIDA: PREPARAR-SE!

Que a carga tributária no Brasil re-
quer atenção pelo empresário...todo 
mundo sabe, mas, você está aten-
to? Pois bem, mesmo no SIMPLES 
Nacional, muitas dúvidas e diversos 
cálculos necessitam ser realizados; 
afinal, são alíquotas, bases de cál-
culo, fatos geradores, obrigações 
acessórias, investimentos em siste-
mas e controles, enfim... não basta 
querer e é isso que denominamos 
Planejamento Tributário. Esta pre-
ocupação decorre do fato de que a 
complexidade é tamanha que erros 
podem ser confundidos com fraude 
e dar a impressão ao fisco de que o 
empresário desejava descumprir a 

lei – esse emaranhado e complexo 
conjunto de normas – levando-o ao 
pagamento de multas e juros e até 
detenção ou reclusão, como temos 
visto recentemente. Assim, além 
de contar com a orientação de seu 
contador é necessário entender do 
assunto, em um nível básico que o 
permita discutir o tema. Estudar ma-
neiras de reduzir legalmente a carga 
tributária não é apenas responder 
como se pode pagar menos tributos, 
mas como gerir o negócio de forma a 
permitir que a gestão dos estoques, 
das vendas, dos recursos humanos 
e demais áreas, podem contribuir 
com a redução do “quanto se pagar” 

de tributos. Se, de um lado, temos o 
planejamento tributário operacional 
(práticas e regras definidas no plano 
que afetam as rotinas), de outro lado 
temos o estratégico (enquadramento 
tributário, particularidades fiscais – 
atividade, estrutura de capital, locali-
zação, recursos humanos, ...). Enfim, 
o consultor deve conhecer as diver-
sas opções tributárias federais e as 
estaduais e municipais, na busca de 
soluções inteligentes e fiscais para 
se pagar menos tributos. Assim, para 
reduzir despesas fiscais para 2020, 
há que iniciar o estudo agora, ou seja, 
prepare-se!. 
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modernização

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

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

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

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

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

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

facebook.com/InstitutoFecomercioDF

www.institutofecomerciodf.com.br

conheca nossos servicos

instituto
fecomércio df

SOMOS MAIS QUE 

UM INSTITUTO. 

SOMOS PROMOTORES DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

DO EMPREENDEDORISMO 

E DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DAS 

EMPRESAS.
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por dentro do sistema - sesc

COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 
TEATRO SESC GARAGEM REÚNEM 
GRANDES ATRAÇÕES EM SETEMBRO
Por Carolina Oliveira

“Sempre foi um espaço democrático de ocupação e aberto à 
cultura de Brasília”. É assim que o ator Murilo Grossi define 
a história do Teatro Sesc garagem, espaço de relevância no 
cenário cultural da capital. Neste local, muitas formas de 
expressão artística foram apresentadas por nomes como 
Ivan Lins, Luiz Melodia, João Bosco, Cássia Eller, Dorival 
Caymmi, Renato Russo, Raimundos, Paulo José, Pedro 
Paulo Rangel e Hugo Rodas. 
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O primeiro espetáculo a ser ence-
nado no Garagem foi a peça “A ca-
pital da esperança”, com direção 
de Humberto Pedrancini. O evento 
aconteceu no dia 5 de julho de 1970 e 
foi o primeiro de inúmeros encontros 
culturais que o Teatro proporcionou 
aos brasilienses.  “O Teatro Garagem 
e a instituição a que ele pertence, o 
Sesc-DF, são de uma força brutal 
para o país inteiro. Dali saíram ar-
tistas para o reconhecimento nacio-
nal”, afirma Hugo Rodas, diretor de 
teatro. 

Quarenta anos depois da primeira 
apresentação, há muito o que cele-
brar. A comemoração oficial de ani-
versário foi em julho, mas o marco 
é tão significativo que durante todo 
o ano serão realizadas diversas ati-
vidades culturais no local.  Por isso, 
a programação especial no mês de 

setembro. Do dia 11 ao dia 15, a co-
memoração contará com apresen-
tações de curtas de teatro, com re-
nomados artistas da cidade, shows 
de rock, apresentação do espetáculo 
Os Saltimbancos, além da presença 
de foodtrucks para atender ao públi-
co estimado de 2.500 pessoas. 
Para o diretor do Sesc-DF, Marco 
Tulio Chaparro, com tamanha im-
portância que a casa desempenha 
na cena cultural da capital, é clara a 
necessidade de imortalizar a história 
do teatro para promover cada vez 
mais a produção artística brasiliense 
e o fortalecimento do sentimento de 
identidade da cidade. “Resgatar e re-
gistrar essa história também signifi-
ca contribuir para o entendimento 
da dinâmica cultural de Brasília. Co-
nhecer o passado ajuda a compre-
ender o presente e a planejar melhor 
o futuro”, afirma o diretor.
O público é parte essencial da cele-
bração de aniversário do Teatro Ga-
ragem. Por isso, o Sesc lançou cam-
panha nas redes sociais para que os 
internautas compartilhem experiên-
cias vividas na frente deste palco que 
tem tanta relevância na cena cultu-
ral de Brasília. Para participar, basta 
fazer uma postagem com a hashtag 
#SescGaragem40Anos. O material 
será usado posteriormente na divul-
gação da importância do teatro na 
vida da cidade.

TEATRO SESC GARAGEM 

Ele ganhou esse nome por ter sido 
construído na garagem do prédio lo-
calizado na 913 sul, em mutirão, pe-
los próprios artistas da cidade. De-
pois disso, passou a ser reconhecido 
por revelar e divulgar talentos do ce-
nário cultural. Inaugurado em julho 
de 1979, o espaço foi projetado para 
ser um teatro arena para aproximar 
o público do artista. 
O local tem em média 20 apresen-
tações por mês e capacidade para 
receber cerca 200 pessoas a depen-

Paleto e gravata - 1981

Feira de música - 1991

Jogo de cena, com Ricardo Pipo - 1992

Orquestra de Senhoritas - 1979

der da configuração do palco. Esse, 
inclusive, é um dos diferenciais do 
Teatro Sesc Garagem: o palco pode 
ser montado de inúmeras formas. 
Ele pode ser reestruturado rapi-
damente em função dos tipos de 
apresentação. Pode assumir a con-
figuração tradicional, ou seja, arena, 
semi-arena e italiano, e outras como 
passarela e até mesmo, com cenas 
simultâneas. “O teatro Sesc Gara-
gem é um espaço múltiplo, um lugar 
de possibilidades e experimentação, 
o que atrai muito o público e os artis-
tas que se apresentam nele”, conta 
o técnico de cultura do Sesc 913 Sul, 
Samuel Araujo. 
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tecnologia

cafezinho@moringa.com.brRenato Carvalho
Moringa Digital

DADOS PARA QUE TE QUERO!

No filme Wall Street, de 1987, o 
personagem Gordon Gekko, 
interpretado brilhantemente 

pelo ator Michael Douglas, afirma: 
“A commodity mais valiosa que eu 
conheço é a informação.” E apesar 
de, no filme, as informações não 
serem adquiridas de formas lícitas, 
não podemos negar a veracidade 
da frase proferida por ele. Os dados 
estão se tornando cada vez mais a 
matéria-prima dos negócios, e as 
empresas que souberem decifrá-
-los com certeza estarão à frente da 
concorrência. 

Quando falamos em Big Data e 
Data Science, instintivamente pen-
samos em grandes empresas, com 
grandes volumes de dados, com 
equipes dedicadas a seu processa-
mento. No entanto, pequenos negó-
cios também podem tirar proveito 
desses novos campos de conheci-
mento para alavancar seus resul-
tados. Na verdade, podem até ter 
algumas vantagens sobre seus con-
correntes de grande porte.

Empresas menores tendem a ser 
mais ágeis, isso faz com que sejam 
mais abertas a novas possibilidades 
e formas de pensar. Elas também 
acabam ficando mais livres de cul-
turas empresariais estagnadas, que 
dificultam a mudança e a adoção de 
novas metodologias. Nelas normal-
mente é mais rápido o processo de 
testar novas ideias, então a passa-
gem de análise dos dados para ação 

se torna mais veloz. Isso também 
permite que essas empresas falhem 
mais rápido e, por consequência, 
aprendam mais rápido com seus 
erros, aprimorando o processo cada 
vez mais. 

Outro aspecto importante é que 
empresas menores tendem a ter um 
menor número de dados, o que pode 
fazer com que sua análise seja mais 
simples. Dessa forma, esses empre-
endimentos não precisam despender 
grandes somas de dinheiro para con-
tratar profissionais de Data Science, 
que ainda são raros e caros de en-
contrar. É importante deixar claro 
que não estamos menosprezando o 
trabalho desses profissionais, e sim 
mostrando que, num primeiro mo-
mento, essa análise pode ser feita 
pelos próprios donos do negócio. 
Eles saberão melhor do que ninguém 
como alinhar o que foi coletado com 
a estratégia que pretendem seguir. 

E POR ONDE COMEÇAR?
Um primeiro passo muito acessí-

vel para qualquer empresa que tenha 

um site é a estruturação do Analytics, 
ferramenta criada pelo Google. Com 
ela você poderá ter dados de acesso, 
de permanência nas páginas, de re-
jeição, entre muitos outros, além de 
começar a treinar seu olhar analítico 
para identificar algumas tendências. 
Esse será um bom exercício para 
entrar nesse mundo. É possível tam-
bém começar a anotar pontos inte-
ressantes, como dias e horários de 
maior venda, perfil do público com-
prador, principais escolhas do cliente 
etc. Tudo isso serão informações que 
poderão ser analisadas em busca de 
alguma inteligência para o empreen-
dimento. 

Cada vez mais a dinâmica de ne-
gócios vai passar do antigo “feeling 
do empresário” para a análise de da-
dos. Isso vale tanto para as grandes 
empresas quanto para as pequenas. 
Estamos em um excelente momento 
para que os empreendedores come-
cem a estudar mais sobre o assunto 
e percebam que, se não está lidando 
com dados, é só mais uma pessoa 
qualquer com uma opinião.

• 1910: ANO DE CRIAÇÃO DO PRIMEIRO FONE DE OUVIDO DE SUCESSO.

• 0,3%: FATIA DE MERCADO DA BLACKBERRY ANTES DE PARAR DE PRODUZIR TELEFONE.
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NOVIDADE OLD SCHOOL
Uma iniciativa no Kickstarter tem chamado bastante a atenção nos últimos 
meses. Isso porque se trata de um novo smartphone com a cara dos antigos 
modelos da BlackBerry, com teclado físico. Segundo a Unihertz, empresa cria-
dora do aparelho, esse produto é voltado para pessoas que precisam muito do 
smartphone para digitar textos mais longos em editores ou que vivem tendo 
que mandar e-mails. Além disso, ele é muito resistente, com certificação IP67, 
que garante proteção contra água, poeira e também choques. As configura-
ções do aparelho são interessantes, com 6 GB de RAM, bateria de 6.000 mAh, 
leitor de digital, reconhecimento facial e sistema operacional Android 9 (Pie). 
Os pontos negativos ficam por conta do peso (303 gramas) e de sua tela, de 
perfil mais quadrado, que não funciona bem com alguns dos aplicativos mais 
famosos do mercado, como o Instagram. A previsão de lançamento do apare-
lho é dezembro de 2019.
Valor: R$ 1,5 mil em conversão direta, sem contar impostos.

FOFO E INTELIGENTE
A Inteligência Artificial está cada vez mais presente em nossas vidas, 
até mesmo quando queremos ter uma pele linda e saudável. A Foreo 
é uma marca sueca que tem se tornado muito famosa nos últimos 
anos, desde que seu produto virou febre no exterior. Ela produz uma 
série de escovas para limpar o rosto, como a Luna Fofo, o primeiro 
massageador de limpeza facial com inteligência artificial. Através de 
dois sensores na parte traseira do aparelho, feitos de ouro 24 quilates, 
ele analisa o nível de hidratação da pele e envia os dados para um 
aplicativo mobile, que pode ser baixado nos sistemas iOS e Android. O 
modelo pode ser encontrado em sete cores diferentes e é resistente 
à água. A proposta das escovas é que os usuários possam ter uma 
melhor rotina de cuidados com a pele, retirando 99,5% da oleosidade 
e sujeira com apenas um minuto de uso.
Valor: US$ 499 (Luna Fofo).

A MÚSICA NÃO PODE PARAR
A Huawei lançou recentemente um novo modelo 
de fones de ouvido sem fio. O Huawei FreeLace, 
disponível na cor verde, tem bateria de 120 mAh, 
o que garante até 18 horas de reprodução de 
música ou 13 horas de conversação ao telefone. 
Um dos grandes diferenciais do dispositivo é que 
ele pode ser carregado pelo próprio celular, ta-
blet ou qualquer outro aparelho que tenha uma 
entrada USB-C, garantindo mais praticidade no 
dia a dia. O FreeLace tem encaixe para o pesco-
ço, o que proporciona mais segurança durante a 
prática de exercícios, e certificação IPX5 de re-
sistência ao suor.

Valor: R$ 599,00 (preço sugerido).

• 2,5 QUINTILHÕES: QUANTIDADE DE BYTES DE DADOS PRODUZIDOS DIARIAMENTE NO MUNDO.
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por dentro sistema - senac
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SESSÃO ESPECIAL NO SENADO 
COMEMORA 52 ANOS DO SENAC-DF
Mais de 1,2 milhão de pessoas já passaram pela instituição, que é 
reconhecida por oferecer educação profissional de qualidade e para 
todos
Por Silvia Melo No ano em que completa 52 

anos de atuação no Distrito 
Federal, o Senac foi home-

nageado em uma sessão especial 
realizada no Plenário do Senado 
Federal. Desde 1967, passaram pe-
las salas de aula da entidade mais 
de 1,2 milhão de alunos que foram 
capacitados nas áreas de comércio, 
serviços, turismo e saúde. A cerimô-
nia, realizada em 30 de agosto, foi 
presidida pelo senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF), autor do requerimento 
da sessão especial. Compuseram 
a mesa de honra o presidente da 
Fecomércio-DF, Francisco Maia; o 
diretor regional do Senac, Antonio 
Tadeu Peron;  o diretor de Educação 
Profissional do Senac-DF, Gustavo 
Guimarães; a gerente de Relações 
Comerciais, Margareth Bicalho; 
o presidente da Fecomércio-PA, 
Sebastião de Oliveira Campos; e o 

diretor de Relações Institucionais 
do Senac Departamento Nacional, 
Antônio Henrique Borges de Paula, 
que representou o presidente da 
Confederação Nacional do Comér-
cio (CNC), José Roberto Tadros.   

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, destacou que há 
cinco décadas os empresários do 
Distrito Federal se dedicam à tare-
fa de educar, formar mão de obra e 
gerar empregos. “Essa é a missão 
do Senac. O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial é uma li-
nha auxiliar dos poderes públicos no 
permanente combate ao desempre-
go e ao aprimoramento da qualidade 
profissional”, destacou. “Esse meio 
século de dedicação ao ensino e à 
criação de oportunidades nos enche 
de orgulho e enorme prazer cívico. 
Transformamos e mudamos desti-
nos. Nossos casos de sucesso são a 
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alegria humana que dividimos com 
milhares de famílias que hoje vi-
vem mais felizes”, afirmou Francis-
co Maia, lembrando que seu maior 
orgulho é hoje presidir a Fecomér-
cio-DF e com isso poder celebrar o 
aniversário do Senac.

O diretor regional da instituição, 
Antonio Tadeu Peron, afirmou que 
essa trajetória de 52 anos orgulha 
a todos pelos resultados apresen-
tados. “Pessoas, simplicidade, ino-
vação e cultura formativa. Esta é a 
essência da nossa atividade”, afir-
mou, agradecendo aos conselheiros, 
aos empresários e aos funcionários 
que constroem a cada dia um lega-
do de sucesso e de transformação 
de vidas. Gustavo Guimarães, diretor 
da Divisão de Educação Profissional 
do Senac-DF, também agradeceu 
aos empresários que há 70 anos 
escolheram contribuir e imprimir 
ações de convergência para o de-
senvolvimento do País. “Parte desse 
desenvolvimento se deu aqui, graças 
à atuação dos nossos conselheiros, 
e também à convergência de esfor-
ços. A nossa proposta educacional 
nasce entre o cruzar de dois direitos 
fundamentais inalienáveis: o direito 
à educação e o direito ao trabalho”, 
afirmou Gustavo.

O presidente da Fecomércio do 
Pará, Sebastião Oliveira Campos, 
também participou da cerimônia 
e parabenizou o Senac do Distrito 
Federal pelos 52 anos e também o 
presidente da instituição, Francisco 

Maia, e os diretores da instituição. 
“Parabéns a todos pelo zelo, pelo 
carinho e pela competência que vo-
cês têm para fazer com que esse 
Senac, cada dia mais, sirva de mo-
delo para todo o Brasil”, afirmou. 
Sebastião também saudou os jovens 
aprendizes, alunos do Senac-DF que 
estavam na tribuna. “Queria saudar 
os jovens aprendizes e dizer que 
vocês são felizardos, contemplados 
com esse curso de aprendizagem, 
porque vocês escolheram receber 
essa transformação em suas vidas”, 
afirmou. 

HOMENAGEADOS
Durante a sessão, foram home-

nageadas as alunas Renata Biserra, 
Michele Olukemi e Jessyca Pacheco, 
a instrutora Sonia Takata e a con-
selheira mais antiga da instituição, 
Edy Bender. “Essa homenagem vale 
para quem está aqui e para aquele e 
aquelas que muito fizeram e já se fo-
ram”, afirmou o senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF). Edy Bender é diretora 
da Fecomércio-DF e conselheira do 
Senac e do Sesc no Distrito Federal. 
Empresária, fundou o Laboratório 
Brasiliense há 51 anos. Foi dela a 
sugestão para que a instituição ofe-
recesse os cursos de auxiliar e técni-
cos de Laboratório, Farmácia, Enfer-
magem e atendimento em recepção.

Sonia Aiko Takata é instrutora 
do Senac do curso de Confeitaria há 
mais de 7 anos. Foi homenageada 

por conquistar, em 2018 a medalha 
de ouro no Sirha (Salão Internacio-
nal de Restaurantes, Hotelaria e Ali-
mentação). Renata Araújo Rodrigues 
Biserra, ex-aluna do curso Técnico 
em Enfermagem, ficou em 1º lugar 
nacional na Olimpíada do Conheci-
mento 2014, obtendo o maior índice 
técnico da categoria. Jéssyca dos 
Santos Cardoso Pacheco, também 
ex-aluna do Senac do curso Técni-
co em Enfermagem, conquistou o 
1º Lugar nacional na Olimpíada do 
Conhecimento 2012 e obteve o maior 
índice técnico da categoria. Michele 
Olukemi dos Santos Adesoji, egressa 
do curso Técnico em Enfermagem 
foi o rosto da Campanha Nursing 
Now deste ano, uma grande ação 
em parceria com organismos inter-
nacionais para a valorização da vida 
e dos profissionais de enfermagem. 

ESTRUTURA

O Senac possui sete Centros de 
Educação Profissional no DF. Nas 
regiões onde não possui unidades 
oferece, via Ações Móveis, cursos por 
meio de quatro carretas-escolas, nos 
eixos de Hospitalidade, Imagem Pes-
soal, Informática e Saúde e também 
em entidades parceiras. Outros dife-
renciais da instituição são: a Facul-
dade Senac, a Livraria e Editora, as 
bibliotecas e a Gerência de Relações 
Comerciais, que oferece cursos cus-
tomizados para as empresas, além 
do Banco de Oportunidades.
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sindicatos

SINCOFARMA ESTÁ ATENTO 
ÀS MUDANÇAS QUE PODEM 
PREJUDICAR O SETOR 
Projeto de Lei pode reduzir carga horária de trabalho dos 
farmacêuticos. Medida irá onerar ainda mais os empresários

Por Fabíola Souza

Sindicato do Comércio Varejista 
de Produtos Farmacêuticos 
do Distrito Federal (Sincofar-

ma-DF) está atento é em relação a 
duas propostas que atingem o setor 
e estão tramitando no Congresso 
Nacional. A primeira diz respeito ao 
Projeto de Lei 1737/19 que altera a 
Lei 13.021/14 que trata do exercício 
das atividades farmacêuticas. De 
acordo com o PL, o intuito é fixar em 
30 horas semanais a carga horária 
dos profissionais. A proposta tra-
mita na Câmara dos Deputados e é 
de autoria do deputado Mauro Nazif 
(PSB-RO). Atualmente, a Lei exige a 
presença de profissional farmacêu-
tico durante todo o horário de fun-
cionamento de uma farmácia, mas 
não estabelece jornada de trabalho.

Para o presidente do Sincofarma-
-DF, Francisco Messias Vasconce-
los, esse PL não atende a realidade 
das farmácias. “Caso esse projeto 
vire lei, os empresários irão ter mais 
custos, pois terão que contratar dois 
profissionais para poder funcionar”, 
disse. O projeto proíbe ainda a re-
dução de salário em caso de reade-
quação de jornada dos profissionais 
com contrato de trabalho em vigor 
na data de publicação da lei, caso a 
medida seja aprovada. Messias res-
salta que uma das principais atribui-
ções do sindicato, é zelar pelo direto 
do empresário farmacêutico e ga-
rantir que não exista mais leis para 
onerar o empreendedor. Segundo 
ele, o empresário já paga muitos 
impostos, além de cumprir dezenas 
de normas e serem fiscalizados por 
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diversos órgãos. 

Outra questão que o sindicato está 
monitorando, é em relação a Medida 
Provisória da Liberdade Econômica 
(MP 881). O Congresso aproveitou a 
MP editada para melhorar o ambien-
te de negócios e facilitar o funciona-
mento de pequenas empresas, para 
incluir temas que não estão relacio-
nados ao assunto principal. O rela-
tor da proposta, deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS), deve permitir, 
por exemplo, a inclusão e autoriza-
ção para a venda de medicamentos 
que não exigem receita médica em 
supermercados. No Brasil, mesmo 
sem receita, remédios só podem ser 
vendidos em farmácias.

Messias explica que existe todo o 
arcabouço regulatório que hoje é 
exigido das farmácias para vendas 
de medicamentos. “Se os supermer-
cados começarem a vender remé-
dios, mesmo que não necessitem de 
prescrição médica, eles também te-
rão que se submeter as fiscalizações 
dos órgãos competentes”, ressaltou. 
Para ele, caso seja sancionado e 
permitida a venda de medicamentos 
pelos supermercados sem fiscaliza-
ção, o Estado irá gerar uma concor-
rência desleal entre os setores, pois 
as farmácias têm uma série de exi-
gências sanitárias que precisam ser 
cumpridas em sua totalidade. Dessa 
forma, os supermercados também 
terão que seguir as obrigações le-
gais. Além disso, a MP não pode se 
sobrepor à legislação existente.

O presidente do Sincofarma-DF afir-
ma que a ideia de autorizar a venda 
de medicamentos isentos de pres-
crição médica nos supermercados 
já havia sido apresentada anterior-
mente. Na Câmara dos Deputados, 
a proposta foi protocolada em 2018 
pelo então deputado Ronaldo Mar-
tins (PRB-CE), que apresentou o 
Projeto de Lei 9482/2018. Porém ele 
não se reelegeu e a iniciativa acabou 
arquivada. 

INVESTIMENTOS

O Sindicato também está investindo 
em serviços para os empresários do 
segmento. Segundo o presidente da 
entidade, Francisco Messias Vascon-
celos, o sindicato oferece serviços de 
despachante, assessoria jurídica, e 
está negociando um pacote de be-
nefício bancário exclusivo para os 
empresários do ramo farmacêutico. 
Além disso, a entidade sindical está 
batalhando para garantir os direitos 
legais das empresas farmacêuticas, 
pois há em tramitação no Congres-
so Nacional algumas propostas que 
atingem de forma negativa o setor.

Messias explica que atualmente o 
segmento conta com 1.700 farmá-
cias em todo o Distrito Federal. “Nós 
precisamos aumentar nossa base de 
empresas filiadas. Para isso, esta-
mos oferecendo diversos serviços de 
interesse dos empresários”, com-
pletou. Ainda segundo ele, com um 
grupo maior de empresários, é mais 
acessível a aquisição de vantagens 
econômicas nos serviços jurídicos, 
bancários, educação.

O Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos do Distrito 
Federal (Sincofarma-DF) é uma das 
entidades mais antigas do DF. Fun-
dada em 13 de agosto de 1970, é res-
ponsável por assessorar 1,2 mil dro-
garias filiadas em toda a capital do 
País. É considerada uma instituição 
pioneira na defesa dos interesses do 
empresário da cidade.

CONVENÇÃO COLETIVA

A negociação para a Convenção Co-
letiva 2019-2020 ainda está sendo 
analisada pelo sindicato patronal e 
laboral. Segundo o presidente do 
sindicato, estão ocorrendo diversas 
reuniões para fechar o acordo com o 
Sindicato dos Farmacêuticos do DF 
(Sinfar-DF), que é o sindicato laboral. 
Segundo Messias, provavelmente 
em setembro a Convenção Coletiva 
2019-2020 deverá ser assinada.

“Caso esse 
projeto vire lei, os 
empresários irão ter 
mais custos, pois 
terão que contratar 
dois profissionais 
para poder 
funcionar.”

Francisco Messias 
Vasconcelos,  
Presidente do 
Sincofarma-DF
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novidades da base

SIESE E SINDICOM ASSINAM CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO
Por Daniel Alcântara

O presidente do Sindicato das 
Empresas de Sistemas Eletrô-
nicos de Segurança do Distrito 

Federal (Siese-DF), Augustus Von 
Sperling, e a secretária-geral do Sin-
dicato dos Empregados no Comércio 
do DF (Sindicom-DF), Geralda Godi-
nho de Sales, assinaram no dia 27 de 
agosto, na sede da Fecomércio-DF, 
a nova convenção coletiva da cate-
goria. O acordo estipula aumento 
salarial de 5,07% nos salários até 
R$ 1,5 mil e 4% nos salários acima 
de R$ 1,5 mil. Também foi acordado 

o reajuste no ticket 
alimentação, de R$ 
17 para R$ 18.

Para o presidente 
do Siese, Augustus 
Von Sperling, a rela-
ção entre os sindica-
tos está bem ama-
durecida, o que facilitou o fechamento 
do acordo. As entidades acordaram 
ainda outros benefícios, como a inclu-
são de algumas cláusulas no seguro 
de vida, que agora passará a contar 
com uma assistência no nascimento 

EMPRESÁRIOS DO SETOR VAREJISTA DO DF 
CONHECEM BENEFÍCIOS DO BRB
Por Daniel Alcântara

E mpresários do setor varejista 
do Distrito Federal acompa-
nharam, no dia 29 de agosto, o 

encontro Quinta de Negócios, proje-
to da Fecomércio-DF, realizado na 
sede da entidade. O evento, orga-
nizado pelo Sindicato do Comércio 
Varejista (Sindivarejista-DF) e pela 
Fecomércio-DF, teve o objetivo de 
oferecer oportunidades de pacotes 
exclusivos de serviços bancários, 
ofertados pelo Banco de Brasília 
(BRB). Também foi realizada uma 

palestra sobre como fidelizar o 
cliente e atrair mais consumidores, 
ministrada pela consultora do Se-
brae, Pollyana Olife.

O presidente do Sindivarejista e 
vice-presidente da Fecomércio-DF, 
Edson de Castro, destacou que o 
sindicato vem lutando para melho-
rias no varejo da cidade. Edson disse 
ainda que os benefícios oferecidos 
em parceria com o BRB são oportu-
nidades únicas para os empresários 
poderem investir em seu negócio, 

ampliar ou até mesmo abrir novos 
estabelecimentos. “O BRB está ofe-
recendo taxas mais baratas de car-
tão, financiamento mais em conta, 
além de outros descontos impor-
tantes para o empresário poder ex-
pandir. É uma oportunidade muito 
boa”, ressaltou. O superintendente 
do BRB, Arnaldo Ramos, falou que 
o Banco está em um novo momento, 
buscando aproximação com o em-
presário para movimentar a econo-
mia da capital da República.

Entre as condições apresentadas 
estão: taxas mais acessíveis de car-
tão; 8 tipos de maquinetas; isenção 
na primeira anuidade do BRBCARD; 
seguro empresarial; taxa mais ba-
rata do mercado para seguro auto; 
seguro residencial, entre outros be-
nefícios. Para mais informações, o 
BRB disponibiliza um espaço para 
Atendimento ao Cliente Fecomércio, 
na sede da Federação. Com funcio-
namento das 9h às 17h. O telefone é: 
3038-7565.

de filhos e assistência psicológica. 
Outro benefício foi a inclusão dos ser-
viços do Sesc e Senac na convenção 
coletiva, com o intuito de promover as 
atividades do sistema entre os traba-
lhadores.
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CÂMARA LEGISLATIVA APROVA 
PROJETO QUE OBRIGA UNIDADES 
DE SAÚDE A CONTRATAR 
BOMBEIROS CIVIS
Por Daniel Alcântara

A Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal (CLDF) apro-
vou no dia 27 de agosto o PL 

90/2019, proposto pelo parlamentar 
Jorge Viana. O projeto trata sobre a 
obrigatoriedade de contratação de 
bombeiros civis nas unidades de 
saúde da rede pública e privada de 
todo Distrito Federal, com o intuito 
de trazer prevenção de incêndios 
e acidentes a essas localidades. O 
texto agora segue para sanção do 
governador Ibaneis Rocha (MDB). 
O presidente do Sindicato das Em-

SINDICATOS SE REÚNEM COM DEPUTADOS FEDERAIS 
E DEFENDEM IMPORTÂNCIA DAS AUTOESCOLAS
Por Daniel Alcântara

I ntegrantes do Sindicato dos Cen-
tros de Formação de Condutores 
do Distrito Federal (Sindauto-DF) e 

de entidades que representam a ca-
tegoria no País se reuniram no dia 28 
de agosto, na Câmara dos Deputados, 
para mostrar a importância do seg-

mento na formação 
e educação de novos 
condutores. A mo-
tivação do encontro 
foi as declarações do 
presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
que sinalizou a inten-
ção de acabar com 
as aulas práticas de 

direção em todo o Brasil. Bolsonaro 
também é contrário ao valor cobrado 
nos centros de ensino de condutores. 
Atualmente o custo é de R$ 2 mil.

O presidente do Sindauto, Joaquim 
Loiola, disse que a reunião foi muito 
proveitosa. “Conseguimos reunir cer-

ca de 30 deputados federais para ali-
nhar alguns pontos, além de mostrar 
que a educação pelas empresas é de 
fundamental importância para a redu-
ção de índices de acidentes no trânsito 
brasileiro”, disse. Além disso, o sindi-
cato mostrou aos deputados que do 
valor de R$ 2 mil cobrados para obten-
ção da carteira, 50% é de taxa e custeio 
de manutenção. “Acredito que a partir 
de agora eles vão enxergar as empre-
sas do setor com outros olhos. Foi um 
encontro muito bom, acima das nos-
sas expectativas”, concluiu Loiola. Ele 
também agradeceu a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) e a Feco-
mércio-DF pelo apoio a categoria.

presas Prestadoras de Serviços e 
Especializadas em Bombeiro Civil 
(Sepebc-DF), José Evanio Bernardo 
dos Santos, destaca que a aprova-
ção na CLDF é uma vitória para a 
categoria. Segundo ele, a decisão 
vai valorizar a profissão. “O sindicato 
fica muito satisfeito, é uma oportu-
nidade de expansão do segmento, 
além de gerar um reconhecimento 
do profissional. Agradeço a ajuda 
do deputado Jorge Viana, um gran-
de motivador de nossa categoria”, 
completa o presidente do Sepebc.
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empresa do mês

EMPREENDEDORISMO NOS CUIDADOS 
COM OS PÉS DOS BRASILIENSES
A Pronto-Pé é a clínica pioneira do ramo de podologia em Brasília 
Por Jeniffer Rodrigues

A idealizadora da Pronto-Pé, 
Francisca Paiva, chegou à ca-
pital do país em 1968. Profis-

sionalizou-se em podologia e entre 
os anos de 1982 e 84 trabalhou em 
uma clínica. Nesse período, impul-
sionou sua curiosidade pelas demais 
áreas da empresa, além de apro-
fundar seus conhecimentos como 
podóloga. Passando a compreender 
também, sobre a administração dos 
horários, uso correto dos materiais, 
construção do relacionamento com 
os clientes, e até mesmo, como 
funcionava o financeiro. Foi a partir 
desses aprendizados, que surgiu o 
desejo de empreender em Francis-
ca e em fevereiro de 1995, foi criada 
a clínica de podologia Pronto-Pé. 

Há 25 anos no mercado, a Pronto-Pé 
é considerada a clínica mais antiga e 
com maior rede própria em Brasília, 
segundo a empreendedora. Atual-
mente conta com quatro unidades: 
Asa Sul, Lago Sul, Guará I e II. “Des-
de a idealização, nossa intenção foi 
oferecer um ótimo atendimento aos 
nossos clientes, com a utilização das 
melhores técnicas e equipamentos 
disponíveis no mercado. Priorizando 
sempre a qualidade, por se tratar de 
uma profissão nova, por isso, a mis-
são de desbravar o mercado mante-
-se viva até hoje. Criamos também 
nosso próprio centro de formação, 
onde os profissionais se aperfeiço-
am nas técnicas, valores e missão da 
empresa”, explicou Francisca. 

A empresária destaca que o corpo 
como um todo merece cuidados. 
Porém, os pés são esquecidos as 
vezes e podem ocasionar doenças, 
prejudicando a qualidade de vida do 
paciente. Problemas como rachadu-
ras, micoses, verrugas, calos, encra-
vamento de unhas e até feridas, em 
casos de diabetes, por exemplo, po-
dem agravar. Contudo, a Pronto-Pé 
fornece diversificados procedimen-
tos para tratamento de calos, cau-
terização de verrugas, hidratações 
com creme e parafina, unhas encra-
vadas com ou sem infecções, curati-
vos, spa dos pés, micoses, aplicação 
de medicamentos, além de órteses e 
próteses de unhas, entre outros.
Francisca sente-se realizada ao re-
cordar da evolução pela qual a Pron-
to-Pé conquistou ao longo desses 
anos. Foi através da sua iniciativa 
por empreender juntamente com a 
contribuição por parte de seus fami-
liares, que conseguiu proporcionar 
aos clientes o alívio e bem-estar, e 
consequentemente, trabalho e ren-
da para várias famílias. “O empre-
endedorismo é um passo natural 
de quem ama uma profissão, tem 
segurança no segmento e dese-
ja progredir. Felizmente tive muito 
apoio dos meus familiares e clientes 
que torciam pelo meu sucesso. A 
Pronto-Pé é uma empresa familiar, 
nasceu com a ajuda do meu espo-
so e filhos e sinto muito confiança”, 
concluiu a empresária.

Pronto-Pé
      www.prontope.com.br 
       QE 11 - Área Esp. L - Sl. 239 - Guará I     
      (61) 3382-4414 | 99359-7677
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cursos
pra você escolher

17

d f.s e n a c. b r / fa c u l d a d e  •  3 2 1 7 - 8 8 2 1 / 3 2 1 7 - 8 8 3 3

MATRÍCULAS ABERTAS! garanta a sua!

> F inanças Corporativas 
>  Previdência Complementar
> Tecnologia e  Comunicação Digital

> Gestão de Pessoas
> Gestão de Projetos
> Gestão Hospitalar
> Gestão de Planos de Saúde 

>  Marketing 
>  Psicologia Organizacional
> Defesa Cibernética 

>  Governança Corporativa e  Compliance 
>  Governança Corporativa e  Auditoria
> MBA em Gestão Empreendedora de Negócios

> Docência no Ensino Superior
> TREINAMENTO,  DESENVOLVIMENTO E  EDUCAÇÃO CORPORATIVA
> Gestão Logística da Cadeia de Suprimento
> Governança em Tecnologia da Informação
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Vanessa Mendonça 
Secretária de 

Turismo do DF

Goudim Carneiro 
Administrador do Sol 
Nascente e Pôr do Sol

Martha Almeida  
Agrônoma  

Bruna K Marques 
Jornalista

Adelaide Gramacho 
Agente Policial de 
Custódia da PCDF

www.fecomerciodf.com.br

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

A população terá mais 
qualidade de vida, pois 

haverá regularização dos 
terrenos e mais acesso a 

serviços de saúde, educação 
e infraestrutura.

Cada cidade já deveria ter 
sua própria Administração 

em razão do tamanho 
de seus problemas, 

como: saúde, educação e 
segurança.

A criação de uma Região 
Administrativa é de 

fundamental importância 
para o DF. Uma região 
funcionando bem, não 
sobrecarrega outra com 

suas demandas. 

Importante, pois norteará 
para realização dos 

objetivos demandados pelos 
moradores locais.

Melhor organizar do que 
ficar de braços cruzados.

Na era digital, nada mais 
cômodo do que ter os 

documentos na palma da 
mão, com certeza uma 

ótima ferramenta.

:É um facilitador na vida dos 
cidadãos. Eu, por exemplo, 
deixo a minha identidade 

guardada em casa.

Se fosse para qualquer 
aparelho de celular seria 

ótimo, porém ainda não é. 
Somente para androide. 

Mas pode melhorar.

Possibilidade de maior 
conectividade entre os 

países.

Brasília merece ser visitada 
e precisa oferecer novas 

opções de turismo para os 
seus moradores.

Se trouxer conforto para 
os brasilienses muito bom, 
assim saímos direto de casa 

para nossos passeios sem 
fazer conexões ou escalas.

Atraindo novas rotas, 
empresas aéreas e 

turistas, nossa região só 
têm a ganhar. Temos um 

projeto de Turismo e Meio 
Ambiente para nossa RA.

Além de ser mais segura e 
prática, ajuda na diminuição 
de extravio e perda. Somos 
os primeiros do País a ter. 

O avanço tecnológico é 
inevitável.

O aplicativo desburocratiza 
a vida do cidadão que 

não precisará mais andar 
com vários documentos e 
comprova que Brasília é 

tecnológica.

Reflexo de um trabalho 
intenso do GDF para 

impulsionar o turismo. Mais 
conectividade significa mais 
turistas, mais arrecadação, 

mais emprego.

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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