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graças à parceria da Qualicorp
com a FECOMÉRCIO-DF e mais de
500 entidades de classe, você pode
escolher um plano de saúde ideal
para as suas necessidades.
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e acomodação coletiva (tabela de janeiro/2019 - DF). 2A disponibilidade e as características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar
conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS.
Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde, bem como a disponibilidade
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cada entidade
de classe. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições
contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Julho/2019.
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Sindicato das papelarias espera acréscimo de 5% nas vendas
de materiais escolares em janeiro
O Sindicato do Comércio Varejista
de Material de Escritório, Papelaria
e Livraria do Distrito Federal
(Sindipel-DF) está confiante com
as vendas de materiais escolares
para o início de 2020. Segundo a
entidade, a expectativa é de um
incremento de 5% nas vendas
em comparação com o mesmo
período de 2019. O presidente do
sindicato, José Aparecido da Costa

Freire, informa que um dos fatores
para o crescimento na procura é o
Cartão Material Escolar, programa
do GDF que disponibiliza recursos
para família de baixa renda, com a
finalidade de ajudar nas compras
dos materiais. A verba deste ano é de
R$ 31 milhões, o que representa um
acréscimo de R$ 11 milhões quando
comparado com 2019.
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Marca da inovação
No próximo mês de fevereiro, a gestão de Francisco Maia como presidente da
Fecomércio-DF completa um ano. Ao assumir o cargo, ficou estabelecido que
os principais objetivos do mandato seriam: fortalecer os sindicatos da Federação, promover uma aproximação com a Confederação Nacional do Comércio
(CNC), integrar as entidades do Sistema em Brasília e avançar na representatividade da instituição perante os poderes constituídos e a sociedade brasiliense. Desde então, a Fecomércio tem trabalhado para cumprir essas diretrizes,
defendendo o setor produtivo e estimulando ações que busquem a inovação e
a modernização dentro das instituições do Sistema Comércio no DF (Fecomérico, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio)..
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60 anos de Brasília
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A Fecomércio-DF sediou no dia 2 de dezembro uma reunião para tratar das
comemorações e projetos sobre os 60 anos de Brasília. O presidente da entidade, Francisco Maia, recebeu o vice-governador Paco Britto e os secretários
de Cultura, Adão Candido, e de Turismo, Vanessa Mendonça. Eles se reuniram
com lideranças empresariais dos segmentos de eventos, locadoras de veículos, bares e restaurantes. Foram discutidas iniciativas que além de homenagear a cidade têm potencial para estimular o comércio, a economia criativa e a
geração de emprego e renda.
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editorial

Compromisso de fé

O

compromisso que assumimos em nossa vida sindical
vai muito além do companheirismo e da luta por interesses
de classe. Já faz décadas que vivi
essa emoção. Entrar para um sindicato, lutar por uma categoria e
ter voz em uma federação fez-me
adulto em política pública. Compreendi o sentido pleno da cidadania.
Percebi que a cidadania se desenvolve pela convivência e que
seu fim maior é a cultura. As origens da expressão cidadania surgem no latim “civitas”, significando “cidade”. Portanto, é da missão
com a cidade que se veste nosso
compromisso.
Sempre que lutamos pelos nossos interesses temos o inseparável
acordo para o bem-estar da comunidade. Dependemos dela para ter
crescimento e sucesso. Nosso lucro é o prêmio de sua capacidade
de consumo equilibrado e justo.
Somos empresários, mas antes,
somos cidadãos. O engodo dos que
estimulam a luta de classes não
percebe que os empresários vivem
da capacidade de produzir com
felicidade e que os trabalhadores

necessitam de alegria e qualidade
de vida. Assim são grandes nações
desenvolvidas onde o Brasil se espelha.
Brasília, que foi sonhada por
Dom Bosco para ser o centro de
uma pátria de fartura, necessita do
apoio da Federação do Comércio
para ser agradável e feliz. É nossa
obrigação restituir a essa cidade o
muito que já nos deu. Nossa geração e a que nos fez nascer criou
essa cidade. Desde o pó do cerrado
ao delicado desenho das curvas femininas do concreto de Niemeyer,
aprendemos a amar Brasília.
Nada significa, portanto, o custo da noite iluminada pela Torre de
Televisão que inaugurou o Natal
Monumental, que a Fecomércio
ofereceu a Brasília. Assim somos
nós. Empresários reconhecidos
a todos aqueles que nos ensinaram a fazer de Brasília uma cidade cosmopolita, rica em cultura e
com qualidade de consumo. Devemos isso aos que chegaram para
nos ajudar a construir essa Capital
Monumental.
Boa leitura!

Francisco Maia

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

ABEL
GOMES
Por Carolina Oliveira

O Natal em Brasília este ano
atingiu um novo patamar. A Torre de
TV encantou o público com cores e
luzes nunca antes vistas na capital.
A grandiosidade do Natal Sempre
Monumental é de responsabilidade do
diretor Artístico Abel Gomes. Ele é sócio
da SRCOM, empresa de live marketing,
e já produziu grandes espetáculos
nacionais e internacionais. Cerimônias
Olímpicas e Paralímpicas Rio 2016,
mais de doze anos de Réveillon de
Copacabana, Jornada Mundial da
Juventude de 2013, entre outros grande
eventos estão na lista de Gomes. Nesta
entrevista, ele fala sobre o trabalho na
capital do país.
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1- Você já tem uma longa experiência em eventos grandiosos. Como
foi o processo de criação da árvore
de Brasília?
O processo de criação começa com o
convite do presidente da fecomércio,
Francisco Maia, para fazer um natal
grandioso em Brasília. Ele se inspirou em Gramado/RS, que é uma cidade que, ao longo de 30 anos cultiva
o natal de uma maneira linda e maravilhosa. Ele contou que o brasiliense, nessa época, sai da cidade para
visitar os parentes em outros estados. Então a inspiração veio por meio
deste questionamento: o que fazer
para que as pessoas se interessem
em ficar em Brasília nas festas de
fim de ano. A inspiração veio do presidente Francisco Maia e ele sonhou
em começar a fazer isso em Brasília.
2- A equipe é formada por quantos
profissionais? Eles são de quais
áreas?
Neste evento são mais de 700 pessoas trabalhando. Têm bailarinos,
orquestra, cenógrafo, iluminadores,
carpinteiros, pintores, eletricistas,
maquinistas, alpinistas, ou seja, uma
variedade incrível de profissionais.

Estamos trazendo nosso know how,
mas a maior parte dos profissionais
que está colocando esse trabalho
em pé é de Brasília. Eu tenho muitos
anos nesta área, mas também estou
aprendendo muito com eles. É uma
fusão muito linda que estamos fazendo aqui.
3- Para criar algo deste tamanho,
foi preciso muito estudo. De onde
você tirou inspiração para esse projeto?
O Natal é algo muito especial na minha vida pessoal. Desde criança eu
tenho boas lembranças do Natal por
causa da minha família e isso acabou passando para o lado profissional. Criei a árvore da Lagoa Rodrigo
de Freitas, há mais de 25 anos, assim como fiz trabalhos em Varsóvia,
no Porto, Lisboa e México. Por isso,
a inspiração foi uma coisa fácil. Eu
entendi bem o objetivo, que é levar
esperança, amor, emoção, uma coisa boa do espírito do natal. Eu adoro
essa cidade, já fiz muitos trabalhos
aqui. Tenho histórias lindas de amor
com Brasília. Quando eu fui chamado para criar esse momento tão lindo que é o natal eu não achei difícil,

Neste evento são
mais de 700 pessoas
trabalhando. Têm
bailarinos, orquestra,
cenógrafo,
iluminadores,
carpinteiros,
pintores, eletricistas,
maquinistas,
alpinistas, ou seja,
uma variedade
incrível de
profissionais
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entrevista

“

Quando eu fui chamado para
criar esse momento tão lindo
que é o natal eu não achei difícil,
porque, com todo respeito, essa
é, praticamente, uma arvore
natural que temos aqui. A Torre
de TV tem tudo a ver com a ideia
da árvore de natal e tem muito
a ver com a grandiosidade que é
essa cidade.

porque, com todo respeito, essa é,
praticamente, uma arvore natural
que temos aqui. A Torre de TV tem
tudo a ver com a ideia da árvore de
natal e tem muito a ver com a grandiosidade que é essa cidade. Ela não
é grande só pelo tamanho, mas também é grande porque é a capital de
um dos maiores países do mundo.
4- Como é criar artes grandiosas?
Eu tive o privilegio de trabalhar na
Rede Globo de Televisão, onde eu era
o assistente do assistente. Logo caíram no meu colo grandes festivais
de musica, que na época anos 1970
eram coisas fantásticas. Uma estrela
me levou para esse caminho de fazer coisas grandes. Fiz a chegada do
papa João Paulo II, evento que teve 1
milhão de pessoas no Rio de Janeiro.
Eu tive a felicidade de ter a sorte de
criar trabalhos grandes. No entanto,
ninguém faz nada sozinho. Minha
equipe está comigo há 20, 30 anos.
Aprendemos juntos.
5-Acredita que esse tipo de trabalho
pode chamar mais atenção de turistas e até mesmo mudar a visão de
que Brasília é uma cidade exclusivamente política?

“

É muito ruim para nós brasileiros,
especialmente para os brasilienses,
10 Revista Fecomércio DF

vermos nas mídias as notícias que
mostram Brasília só como uma cidade política. Claro que ela foi pensada para ser política, mas a cidade
é muito maior que isso. Aqui tem
cerca de três milhões de moradores.
No entanto, na área política deve ter
30 mil, 50 mil, 100 mil, ou seja, nem
todo mundo faz parte dessa área.
Claro que aqui temos o Congresso
Nacional, o STF, por exemplo, mas
ela é muito maior que política. O pedido do presidente Francisco Maia foi
para fazer algo diferente, para começar a reverter esse essa imagem.
Estamos fazendo uma coisa mais
parruda em termos de comunicação
porque o brasiliense merece. São
pessoas muito trabalhadoras.
Como cenógrafo e diretor artístico de grandes projetos, já realizou
diversos trabalhos no Brasil e no
mundo. Como enxerga o trabalho
realizado em parceria com a Fecomércio?
Essa parceria coma Fecomércio é
fundamental para esse trabalho
existir. Não dá nem para mensurar
o que o presidente Chico Maia e os
funcionários estão fazendo. Essa liberdade que eles estão me dando
é incrível. Está sendo maravilhoso.
Eles querem muito que Brasília faça

parte do calendário do Brasil seja no
Natal, seja num festival de música,
ou num grande evento que possa
trazer muita cultura para o brasiliense. Ta sendo maravilhosa essa
parceria.
7- Brasília tem alguns títulos importantes, como Patrimônio Cultural
da Humanidade e Cidade Criativa no
quesito Design, pela Unesco. Como
se sente tendo uma criação sua em
meio a tantas obras importantes?
Nessa hora eu preciso ser muito
humilde porque quem sou eu para
criar alguma coisa no meio de tantas obras importantes que tem em
Brasília. Por isso estou muito feliz
podendo contribuir um pouco com o
brasiliense.

É muito ruim para
nós brasileiros,
especialmente para
os brasilienses,
vermos nas mídias
as notícias que
mostram Brasília só
como uma cidade
política. Claro que
ela foi pensada para
ser política, mas a
cidade é muito maior
que isso.
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CÂMARA DE TRIBUTAÇÃO ANALISA
IMPORTANTES PROJETOS SOBRE IMPOSTOS
Taxas abusivas impedem a expansão de empresas

Fotos: Cristiano Costa

Por Daniel Alcântara

Deputado Distrital Rodrigo Delmasso e o presidente da
Câmara de Tributação, Charles Dickens

A

Câmara de Tributação e Finanças Públicas da Fecomércio-DF vem trabalhando junto
com o legislativo local para a elaboração e aperfeiçoamento de projetos
no cenário tributário da capital do
País, entre eles: a revisão do Código
Tributário do DF e a importância da
Lei da Defesa do Contribuinte. O presidente da câmara, Charles Dickens,
defende que esses projetos sigam a
linha da simplificação, desburocratização e da diminuição das multas,
para uma maior justiça fiscal. Para
defender os interesses do empresariado brasiliense, o grupo tem
realizado diversas reuniões com os
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deputados da Câmara Legislativa do
DF, Rodrigo Delmasso e Julia Lucy,
responsáveis pelos projetos.
Charles explica que esses assuntos
são de extrema relevância, já que
desde janeiro de 2016 o DF detém a
mais alta carga tributária dentre as
unidades federativas. Naquela época, para o enfrentamento do desequilíbrio fiscal, o governo optou pelo
aumento da carga tributária. “As
alíquotas do ICMS tiveram alta de
forma generalizada, o diferencial de
alíquotas (DIFAL), extinto em maio
deste ano, onerou demasiadamente as microempresas e empresas
de pequeno porte. Tributos diretos,

como ITBI e ITCD também sofreram
aumentos expressivos”, disse. Além
disso, entraves normativos e multas
confiscatória estão presentes no sistema tributário distrital e sufocam as
empresas da cidade, enfatiza Charles. “Com isso, perdemos competitividade e arrecadação”, explica.
O autor da minuta do projeto de reforma tributária distrital e vice-presidente da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, deputado Rodrigo
Delmasso, tem defendido esta mudança e discutido junto aos interessados as propostas para cada setor
econômico do DF. Ele destaca que
o código tributário do DF é antigo,
com muitos remendos. Segundo ele,
existem diversas leis específicas,
com benefícios fiscais que acabam
dificultando a operacionalização do
processo. O parlamentar afirmou
ainda que é preciso combater essa
realidade. “É uma pauta muito importante. O Estado precisa olhar
para o empresário como um parceiro
para que ele possa gerar emprego”,
disse. “Estamos trabalhando com a
reforma em três frentes: desburocratização, segurança jurídica para
gerar novos investimentos e a redução e equiparação das alíquotas com
vizinhos, como Goiás, por exemplo”,
explicou.
O parlamentar já realizou audiências
públicas com os setores: atacadista,
de cooperativas, agropecuário, varejista, de material de construção, shopping Center, postos e combustíveis,
automotivo, indústria e tecnologia
da informação. Segundo o parlamentar, estes dez segmentos serão
os mais atingidos pela reforma, por
isso a importância do debate prévio.
Após ouvir cada área, o deputado
entregará até o fim de 2019 a compilação das propostas de Reforma
Tributária Distrital ao governador,
Ibaneis Rocha. Ainda de acordo com
o parlamentar, se o governo aceitar a
proposta, cerca de 150 mil empregos
serão gerados no primeiro ano. “Nós
não podemos aceitar que a capital do
país tenha a maior taxa de desemprego das capitais metropolitanas.

É inadmissível que os nossos jovens
que estão desempregados em Brasília, não tenham perspectiva de um
novo emprego”, pontuou o deputado.
Sobre a iniciativa de Delmasso,
Charles afirma que o parlamentar
vem fazendo um trabalho muito bem
feito. “O Deputado Delmasso, de forma estratégica começou por entender o problema e o desejo de todos
os setores da nossa economia, realizando diversas audiências públicas
nos últimos meses”, explica.

LEI DE DEFESA DO
CONTRIBUINTE
Sobre a lei que trata da defesa do
contribuinte, Dickens ressaltou que
o grupo tem debatido o assunto com
a deputada Julia Lucy, relatora do
projeto, e feito análises no sentido de
melhorar as normas atuais. “É muito
importante criar regras claras para
estabelecer esse relacionamento
entre o fisco e o contribuinte”, destacou.
A Câmara de Tributação criou um
grupo de trabalho para tratar do
tema e apresentou à Deputada Julia
Lucy uma minuta de projeto substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2015 que tramita na
Câmara Legislativa desde fevereiro
de 2015. “Quero louvar e agradecer
a iniciativa da deputada Julia Lucy
em facilitar e envolver a Câmara de
Tributação da Fecomércio e pela for-

ma inédita como juntos construímos
o referido substitutivo”, completou
Charles.
A deputada Julia Lucy explica que o
trabalho é para solucionar alguns
vícios de inconstitucionalidade na
relação do fisco com o contribuinte.
“Por meio desse projeto queremos
trazer solução e isonomia para o
contribuinte e o fisco”, disse. “Trata-se de um conjunto de normas
para trazer uma relação civilizada.
Hoje, o contribuinte ainda é tratado,
infelizmente, como uma subcategoria”, explica. Entre alguns pontos, a
parlamentar destaca que está sendo
trabalhado um acesso claro e de fácil
aos bancos de dados da administração, correção imediata de dados errados em cadastro, entre outros.
Além desses projetos, o grupo empresarial da Fecomércio vem atuando em diversas frentes. Charles
explica que primeiro trabalho foi sobre as PLC’s nºs 458, 459 e 460, que
afetavam todo o comercio varejista
e atacadista. Com um trabalho em
conjunto dos membros da câmara e
de alguns deputados, a Câmara conseguiu suavizar os efeitos nocivos
dos projetos. Também participaram
efetivamente das discussões e debates sobre a PEC nºs 45 e 110/2019,
que dispõem sobre a reforma tributária nacional, que tramitam na Câmara Federal e no Senado.
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negócios

REGISTRO DE PATENTE NO BRASIL
Primeiro passo é fazer uma busca para saber se o que você pretende
registrar não foi protegido antes

Foto: Shutterstock

Por Carolina Oliveira

Q

uando uma invenção tecnológica surge é importante se
resguardar e providenciar o
registro da patente. Esse registro
deve ser feito tanto para criações de
melhorias no uso de algum produto,
quanto para fabricação de objetos,
como máquinas, utensílios e ferramentas. No entanto, antes de colocar
o item no mercado, inúmeras dúvidas
aparecem: Porque é importante patentear? Quais os direitos do criador?
A criação atende ao critério de patenteamento? Preciso recorrer a uma
empresa específica para solicitar a
patente? O processo é caro? A patente é a garantia de que o inventor,
seja ele pessoa física ou jurídica, tem
o direito de comercializar a ideia.
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Após o registro ele pode impedir que
outros produzam, usem, vendam ou
importem produto parecido, sem o
seu consentimento. Assim, ele tem
o direito sobre a comercialização da
invenção por 20 anos, caso seja uma
Patente de Invenção, e 15 anos, caso
seja uma Patente de Modelo de Utilidade. Neste caso, estão inclusos
objetos que tenham como objetivo a
melhoria funcional de um produto já
existente. Uma nova peça que sirva
para melhorar a atividade de uma
máquina já existente, por exemplo.
De acordo com o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI),
órgão do Ministério da Economia,
responsável pela concessão das patentes, o sistema incentiva o inventor

aumento de 77% nas concessões em
2018. Somente no Distrito Federal,
de janeiro a setembro de 2019, foram
feitas 102 solicitações de patentes
junto ao órgão.
Após conseguir registrar a patente,
o empresário Pedro Pavani passou
a comercializar uma máquina agrícola conhecida como queimadora de
torrão. “Na hora de colher sementes
do capim, vinha muita terra junto e
o quebrador deixou a colheita mais
limpa. Além disso, antes eu precisava de um tratorista e quatro funcionários para fazer esse trabalho. Hoje
eu só preciso do tratorista porque a
máquina faz praticamente todo o trabalho. Então essa criação foi necessária para reduzir meus gastos com
mão de obra”.
Ele conta ainda que fazer o pedido da
patente não foi tão complicado, mas
a homologação da patente foi difícil.
No entanto, o resultado final foi positivo. “A invenção rendeu lucro. Essa
maquina está no mercado desde
2013 tem 70 unidades no mercado”,
conta.
O pedido do registro deve ser feito na
plataforma online do INPI chamada e-Patentes. Depois é necessário
apresentar diversos documentos.

Neste momento, inclusive, o inventor
se obriga a revelar detalhadamente
todo o conteúdo técnico da matéria,
com relatório descritivo, desenhos,
resumo, requerimento e comprovante do pagamento da guia de retribuição relativa ao depósito. As taxas
variam de R$ 70 a R$ 590 a depender
do tipo de pedido. No entanto, quando o inventor procura uma consultoria para fazer o processo o valor
do investimento pode chegar a R$
20 mil. De acordo com Silva, o valor
é alto porque a empresa se responsabiliza pela entrega de todo a documentação e garante a aprovação do
projeto. “Nosso índice de assertividade está em 98%. Nós fazemos todo
um estudo prévio sobre o produto e
temos conhecimento do tema. Se o
produto não tiver chance de concessão, nós já avisamos de início”, garante. Para garantir a patente fora do
Brasil é mais caro ainda. A patente
é válida somente no território nacional, por isso, caso o inventor queira
pedir o registro em outros países, o
valor nos Estados Unidos, por exemplo, chega a U$ 50 mil, e na Europa,
70 mil euros.

Foto: Anderson Valerio

no prosseguimento de pesquisas.
“Garantimos uma proteção aos investimentos realizados. Além disso,
a sociedade se beneficia com o conhecimento de uma tecnologia que,
de outra forma, permaneceria como
segredo comercial”, diz em nota.
Para registrar a patente de um produto é necessário seguir alguns
passos. O primeiro deles é fazer
uma busca para saber se o que você
pretende registrar não foi protegido
antes por terceiros. De acordo com
o INPI, essa fase não é obrigatória,
mas é um balizador para saber se
vale a pena. Atuando na área de registro de patentes há 37 anos, o CEO
e Fundador da Marcas e Patentes,
Sergio Ribeiro da Silva, alerta para
uma questão fundamental neste
primeiro momento. A patente só é
reconhecida quando a invenção não
foi divulgada anteriormente. “É muito comum as pessoas ficarem empolgadas com a invenção e acabam
divulgando na web ou para amigos.
Isso é o suficiente para a perda do direito da patente, pois um dos requisitos é que o produto seja uma novidade. Se ela já foi divulgada, deixa de
ser novidade, mesmo que ninguém
tenha feito nada igual.” Ele explica,
contudo, que o dono do produto pode
divulgar a invenção desde que seja
para captar pessoas que possam
ajudar no desenvolvimento do produto. “Existe um dispositivo legal que
autoriza essa divulgação no caso de
o inventor precisar de auxílio técnico de terceiros. Neste caso, ele pode
pedir a patente em até 12 meses depois”. Para os brasileiros, o ideal é
pesquisar se já há registro do produto nos bancos de patente americano,
europeu e no INPI. Se já existir um
produto igual, mesmo que em outros
países, não tem como registrar.
Dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial revelam que o
tempo médio de espera entre o pedido e a concessão de patentes chega
a dez anos enquanto nos principais
países do mundo esses prazos giram em torno de três anos. No entanto, no caso de patente de modelo
de utilidade, por exemplo, houve um

Empresário Pedro Pavani e a máquina queimadora de torrão
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homenagem

JOSÉ ROBERTO TADROS
RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO
HONORÁRIO DE BRASÍLIA
Presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, participou da
cerimônia e elogiou a gestão de Tadros

Foto: Cristiano Costa

Por Daniel Alcântara

Presidente da CNC, José Roberto Tadros e Presidente da CLDF Rafael Pudente

O

presidente da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), José Roberto Tadros, recebeu, no dia 26 de novembro, no auditório da sede da CNC em Brasília,
o título de Cidadão Honorário de
Brasília. A proposta de concessão do
título foi apresentada pelo presidente da Câmara Legislativa do Distrito
Federal (CLDF), deputado distrital
Rafael Prudente. O homenageado
agradeceu a todos e falou sobre a
sua admiração por Brasília.
“Ser homenageado com esse título é
uma honra. Em Brasília essa honra
ganha um requinte. Brasília é onde o
Brasil tem espaço, é uma cidade de
todos, que aqui esquecem os bairrismos regionais para se tornarem brasileiros”, disse. “Prestes a completar
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60 anos é uma cidade que não para
de crescer. A CNC luta para garantir
oportunidades de melhora por meio
da capacitação em todo o País. Em
Brasília, a Fecomércio vem protagonizando um trabalho de grande excelência, com o mesmo objetivo. Agradeço a todos”, destacou o presidente
da CNC, José Roberto Tadros.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, presidentes de sindicatos da base da Federação e diretores da CNC também acompanharam
a cerimônia. Francisco Maia disse
aos presentes na sessão que Tadros
é um grande amigo e merecedor da
homenagem. “É um grande intelectual que eu admiro muito. Hoje é dia
de festa e agradecimento. Celebramos a chegada de Roberto Tadros
como um honroso cidadão do Distrito Federal e somos imensamente

gratos à Câmara Legislativa do DF
pelo título concedido”, falou Francisco Maia.
O presidente da CLDF, Rafael Prudente, falou um pouco do trabalho da
CNC e da trajetória de Tadros como
empresário. Ele também ressaltou o
empenho do empreendedor na busca
de desenvolver o comércio no País. O
presidente do Sindicato dos Salões
de Beleza do DF (Simbeleza), Célio
Ferreira de Paiva, esteve presente na
cerimônia e elogiou a homenagem
ao presidente da CNC, José Roberto
Tadros. Segundo ele, a gestão de Tadros na CNC é revolucionária, voltada
para resultados e união do sistema.
“Hoje a Fecomércio-DF tem um relacionamento muito bom com a CNC,
temos as portas abertas e boa parte
disso também vem da gestão do presidente Francisco Maia”, disse.

economia criativa

FECOMÉRCIO LANÇA CÂMARA
EMPRESARIAL
Economia criativa do DF é responsável por ocupar 4% da população.
Federação lançou grupo empresarial para o segmento
Por Daniel Alcântara

O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, falou da importância do trabalho das câmaras. Esse é
o quarto grupo empresarial lançado
em sua gestão. “Começamos criando a Câmara de Mulheres Empreendedoras, para realizar um trabalho
com o grande número de empresárias da cidade, e que está indo muito
bem. Em seguida criamos a Câmara
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C

om o objetivo de impulsionar a
economia criativa em Brasília e
torná-la cada vez mais forte, a
Fecomércio-DF lançou no dia 12 de
novembro, na sede da entidade, a
Câmara de Economia Criativa. O sócio da Capital Week Entretenimento,
empresa que realiza o Capital Moto
Week, Pedro Affonso Franco, está à
frente do grupo, como presidente.
Para ele, será primordial estimular
todos os segmentos que compõem
a economia criativa: artesanato, publicidade, produção de eventos, audiovisual, entre outros. “Brasília deixou de ser uma cidade meramente
administrativa e virou uma cidade
que pulsa criatividade. O nosso objetivo será desenvolver o setor e dar
as ferramentas para que ele continue crescendo cada vez mais e com
mais estrutura”, disse.

Presidente da Fecomercio-DF, Franscico Maia, e Pedro Affonso Franco

de Tributação, que acompanha toda
a movimentação do governo, dando
um impulso nessa área vital de reforma tributária. Logo depois foi a vez da
Câmara de Inovação, que já existia,
mas foi revitalizada”, disse. Sobre o
lançamento do novo grupo, Francisco Maia destacou a importância da
economia criativa. “Nosso intuito, ao
lançar essa câmara é unir esses diferentes segmentos e fomentar o desenvolvimento de Brasília, por meio
da economia criativa”, afirmou.
A secretária de turismo do DF, Vanessa Mendonça, esteve presente
na cerimônia e ressaltou o trabalho
da Federação do Comércio em prol

da cidade. Disse que é de suma importância que o setor público ande de
mãos dadas com o setor privado. Os
deputados distritais: Leandro Grass
e Júlia Lucy também participaram
do lançamento. O superintendente
regional do Sebrae, Valdir Oliveira; o
presidente da Associação Comercial
do Distrito Federal (ACDF), Fernando
Brites, e o Secretário de Integração
Interinstitucional do Ministério do
Turismo, Bob Santos, elogiaram a
iniciativa da Fecomércio e falaram da
importância dos setores que compõe
a economia criativa como um grande
pilar de desenvolvimento local.

IMPORTÂNCIA DA ECONOMIA CRIATIVA
A economia criativa do Distrito Federal é responsável por ocupar 4% da população com empregos formais.
É a terceira unidade da Federação que mais gera empregos formais no segmento, perdendo apenas para
Amazonas (6,8%) e São Paulo (4,5%). A média brasileira é de 2,1%. Os números são de uma pesquisa divulgada pela Codeplan, em agosto de 2018, com dados relativos ao ano de 2016.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista
setorgastronomico@gmail.com
@setorgastronomico

SORVETE

GASTRONOMIA PERUANA
Localizado no Brasil 21 Convention Suítes, bloco B, o Dalí Cozinha Peruana
tem como conceito a valorização da comida andina em sua forma mais clássica. O foco fica por conta dos frutos do mar e dos pescados, sem deixar de
lado as carnes bovinas, suínas e frango. O cardápio executivo com preço fixo
(R$65) foi elaborado pelo chefe Miguel Ojeda, e o cardápio a lá carte conta com
destaques como o Lomo al rocoto con arroz cremoso de champiñones (R$68),
o Seco de cabrito con papas al chimichurri (R$72) e o Aji de Gallina con papas
andinas (R$52). No bar, os destaques vão para o clássico Pisco Sour de limão,
a Pasión Brasileña (cocktail de maracujá) e o Cafecito de Pisco, ideal para
acompanhar sobremesas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado,
das 12h às 15h e das 19h às 23h.

DICA DA COLUNA
Simples, Honesto e memorável. Com
hambúrgueres assados na parrila argentina o Ricco Burguer, localizado na
306 Sul e 206 Norte, tem em seu cardápio insumos de produtores regionais
e inspiração na comida caseira. Entre
as opções e com total indicação do colunista está o Ricco Bacon: blend de
carnes, fatias de bacon crocante, molho à base de vinho branco, queijo minas, mix de folhas e tomate defumado.
Outra opção deliciosa é o hambúrguer
batizado de Noronha, que leva bacon,
queijo coalho e mel de rapadura.
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Já ouviu falar de sorvete sabor pistache com maracujá? Mascarpone
com maçã? Iogurte com Laranja?
No Tibet Gelados, localizado na Rua
7 Norte de Águas Claras você encontra esses e outros sabores inusitados. O chef da sorveteria, Gabriel
Abrahão, diz que o mais encantador
no sorvete é justamente a alquimia
dele. Os valores varia de R$5 e R$17,
sendo a casquinha (R$5) ou copos:
pequeno (R$9,50), médio (R$13) e
grande (R$17). O estabelecimento
funciona de segunda a domingo, das
12h às 22h.

SELF SERVICE
DELICIOSO
O Mistura Brasil conta com uma comida que te faz sentir em casa, com tempero familiar e totalmente delicioso. O
restaurante funciona no Ed. Corporate
Financial Center, SCN, Quadra 2, Asa
Norte, das 11h às 15h. Na sexta-feira,
é servida a tradicional feijoada da casa,
com tudo que tem direito e acompanhamentos diversos e separados. O
quilo custa R$ 48,90 e depois das 14h o
almoço sai por R$ 16 o prato, limitado a
600 gramas. Vale a pena conferir.

PERGUNTEI PARA
O CHEFE
THIAGO CHAVES

Thiago Chaves, 34 anos, nasceu no Gama e já passou por algumas cozinhas famosas da cidade. Iniciou a carreira no Laffeire, como auxiliar
de limpeza, até conseguir uma oportunidade como cozinheiro no Liv
Lounge, onde ficou por dois anos, chegando a ser subchefe. Após essas experiências, Thiago trabalhou por sete anos no El Negro, sendo
promovido a chefe. Atualmente, ele comanda o restaurante Parrilla
Beer, em sua cidade natal.
O cardápio do Parrilla Beer é uma mescla de sabores de todas as
partes do mundo, como foi a construção desses pratos?
Começamos com um cardápio mais seguro, com pratos mais conhecidos pelo público. Hoje já conseguimos ter algumas sugestões mais
elaboradas que tem nos rendido ótimos elogios. Costumamos fazer
o gosto do nosso público. Temos cliente fixos e na base da conversa
com o cliente vamos montando alguns pratos. Sempre falo que se
tiver a matéria prima no estoque eu faço o que for solicitado.
Quando falamos de gastronomia em Brasília, pensamos logo em
restaurantes localizados no Plano Piloto. Como é estar fora do centro da cidade e como é a receptividade do público no Gama?
No início foi um grande desafio, mas logo passou e hoje atendo os
mesmos clientes que saiam do Gama para ir até o Plano. Acredito
que aqui tenho mais proximidade, e vejo que os clientes se sentem
em casa. Com isso, criamos um afeto com os consumidores e isso é
muito gratificante.
Qual a sua relação com a cozinha?

Chefe do Parrilla Beer

Sempre digo que não virei chefe por ter crescido com esse sentimento
internalizado ou escolhido ter estudado para isso. Foi uma paixão que
cresceu e hoje não sei fazer mais nada além de amar o que eu faço.
Todos os pratos que preparo são especiais, sei que posso proporcionar experiência para os clientes e me dedico o máximo para esse momento seja único e memorável.

CURSOS DE GASTRONOMIA
DO SENAC

MESA
BRASIL

Já pensou em aprender a fazer os pratos mais famosos do
mundo? O Senac conta com um leque de cursos de gastronomia para te ajudar a entrar no mundo gastronômico. Entre eles: pizzaiolo; padeiro; salgadeiro; preparação de bolos;
elaboração de drinks; cozinha básica; hambúrguer e outros.
Para participar dos cursos é necessário ter no mínimo 18
anos e ensino fundamenta completo. O investimento pode
ser dividido no cartão. Se você se interessou é só entrar em
contato para saber mais sobre datas e horários: 3313-8877

As ações do programa Mesa Brasil Sesc vão além de arrecadar e distribuir alimentos. Ao longo do ano, são realizadas
oficinas para as mais de 250 entidades sociais cadastradas.
Para ensinar aos cozinheiros das instituições dicas de preparo das refeições. No final do mês de novembro ocorreu a
Oficina de Aproveitamento Integral dos Alimentos em Comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. Cerca de 40
pessoas participaram da oficina que ocorreu na cozinha da
faculdade Iesb.
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somos sistema fecomércio-DF

Parceria para profissionalizar

Foto: Divulgação

Por Silvia Melo

Alan Valim, administrador
de São Sebastião.

Para chegar às Regiões Administrativas onde não possuem unidades
fixas, o Senac-DF conta com entidades parceiras que cedem seus
espaços para que possam ser realizados os cursos. Em Brazlândia,
a instituição tem o apoio da Administração Regional, que disponibiliza salas para as aulas, banheiros, cozinha, segurança e uma ampla
área externa. “Profissionalizar é uma questão de necessidade. As
empresas querem pessoas capacitadas para preencher as vagas.
E quem estiver com o currículo bem estruturado, com vários cursos, principalmente do Senac, tem mais chances de ser escolhido
para o cargo”, destaca Jesiel Costa Rosa, administrador regional de
Brazlândia. Especialista em Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, Jesiel mora em Brazlândia há 40 anos e conhece
bem as necessidades da população. “Ter o Senac em nossa cidade
é de suma importância para a qualificação e capacitação do cidadão, assegurando um retorno que permita o crescimento da cidade”,
afirma, destacando a importância da instituição. “O Sistema S desenvolve atividades com excelência. A equipe do Senac é incrível, se
interessa muito pelo desenvolvimento de seus alunos, na formação e
capacitação, não só dos jovens, mas de toda população, trabalhando
na educação paralela ao Estado e cumprindo sua função social com
excelência”, destaca o administrador.

Preparados para o mercado
de trabalho
Por Jeniffer Rodrigues
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Jair Laécio Alves, da Bali Brasília Automóveis

Foto: Cristiano Costa

Desde 2012, a Bali Brasília Automóveis, localizada no Sia trecho
03/04 com filiais no Saan e Cidade do Automóvel, firmou parceria
com o Instituto Fecomércio-DF. Atualmente a empresa conta com
15 menores aprendizes e oito estagiários de nível superior, que
desempenham atividades na área administrativa da concessionária. O encarregado de pessoal da Bali, Jair Laécio Alves, diz que
admira o trabalho desenvolvido por esses jovens e estagiários no
local. Além disso, ele destaca a influência do Instituto Fecomércio
para o desenvolvimento profissional dessas pessoas. “Eles são
ótimos, muito educados e esforçados ao realizarem suas tarefas.
Percebo que as instruções que recebem no Instituto Fecomércio
auxiliam bastante e eles chegam para trabalhar lapidados. Observo isso principalmente na forma que se expressam, ou seja, colocam em prática os aprendizados adquiridos no IF”, diz. O contrato
dos jovens do IF corresponde a dois anos, sendo que a maioria
permanece até o final e até mesmo são efetivados. “Estava levantando aqui, hoje nós temos 20 funcionários, que começaram como
aprendizes ou estagiários e foram contratados pela empresa. Já
foram promovidos, ocupando diversas funções tais como, auxiliar
de departamento pessoal, secretaria Executiva, auxiliar administrativo, entregador Técnico e assistente de vendas”, finalizou Jair
Laécio Alves.

Cinco
perguntas para
Marcelo Santos
Por Daniel Alcântara

O empresário Marcelo Santos Lacerda é proprietário da Colt Brigada e Serviços. Empresário desde
2002, avalia como foi o ano de 2019 e suas expectativas para 2020.
Como foi o ano de 2019 para a economia do DF?
O ano de 2019 foi um ano de recuperação para a
economia. No meu caso, tive um ano satisfatório
onde minha empresa foi bem avaliada por meus
clientes e devido a isso consegui obter um bom lucro.
Em relação a Fecomércio-DF, quais ações mais
importantes para o empresário?
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A Federação estabeleceu linhas de crédito junto ao
BRB e as câmaras participativas, o que facilita muito a vida do empresariado.
Como você avalia a criação de câmaras empresariais da Fecomércio?

Criatividade e Diversão
Por Carolina Oliveira
Uma parceria de sucesso entre o Sesc e o grupo D30
tem levado jovens e adultos para o mundo do RPG. No
início de dezembro, mestres e jogadores se reuniram
durante um dia inteiro na unidade da 504 sul para se
aventurarem no tema “Navegação”. O RPG é uma abreviação para o nome em inglês Role Playing Game, algo
parecido com “jogo de encenação”. Janary Damacena,
um dos fundadores do D30, conta que tem parceria com
o Sesc Estação 504 sul há dois anos e já tem projetos de
expandir o evento para outras unidades. “Nosso objetivo
é aumentar o cenário do RPG em Brasília. A realização
desse tipo de encontro abre várias possibilidades para
que as pessoas se conheçam, interajam e joguem. É um
jogo que exige interatividade, olho no olho e conversa”,
conta. O evento acontece bimestralmente e reúne cerca
de 150 pessoas.

Excelente, com essas câmaras ganhamos voz e
participação. Além disso, gerou debates para fomentar os serviços em várias modalidades. Acredito
que ações como estas gera emprego e renda.
Quais suas expectativas em relação ao sindicato
das empresas de bombeiro civil para 2020?
A nossa expectativa para o ano de 2020 são as melhores. Com o apoio que a Fecomércio tem dado, por
meio de suas câmaras empresariais, conseguimos
conscientizar o mercado para um grande
passo na fomentação de prestação
de serviços.
Como o segmento de
bombeiro civil evoluiu em
2019?
Apesar de avanços, o ano
foi um pouco lento devido as várias discussões
e indecisões sobre a reforma trabalhista.
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serviços

ENCANTANDO O CLIENTE
Enviar mensagens de incentivo é uma estratégia de baixo custo
que valoriza e conquista os clientes
Por Sílvia Melo

R

ápidos, simples, baratos e surpreendentes, os bilhetinhos
enviados aos clientes, normalmente quando fazem pedidos
via aplicativos de delivery, têm conquistado cada vez mais o público. De
agradecimentos a mensagens de
incentivo e reflexão, escritos de próprio punho ou impressos, vale tudo
para ter um diferencial no mercado,
criar vínculo com o consumidor e
o tornar especial. Com essa estratégia de encantamento, que já era
utilizada no e-commerce tradicional
e tem se tornado popular devido à
repercussão que causa nas redes
sociais, cliente e empresário tem se
aproximado cada vez mais.
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Para a empresa, esse tipo de ação
cria vínculo e também uma relação
de afetividade com o cliente. “É interessante para a marca porque muitas vezes a pessoa se surpreende,
acaba tirando uma foto, postando na
rede social e agradecendo à marca.
Isso faz com que o nome da marca
seja endossado pelo consumidor e
pode atrair outros clientes”, afirma a
professora da Faculdade Senac-DF,
Janaína Leonardo Garcia, mestre
em Marketing e Comportamento do
Consumidor. “Encantar o cliente é
entregar mais do que ele está esperando receber. Então se ele espera
apenas comida e chega um bilhetinho ou um pirulito, é muito mais do

que ele esperava, gerando encantamento mais do que a satisfação”,
destaca.
Janaína acredita que as pessoas, por
conta da utilização das redes sociais,
acabam se afastando dos outros, e
as marcas vêm ocupando um lugar
de amigo do consumidor, criando
um vínculo mais forte. “Quando o
cliente recebe um bilhetinho, escrito
à mão, dizendo que a empresa preparou o alimento com muito carinho
e mandando boas energias, isso acaba ocupando um lugar no coração do
consumidor. E a marca acaba por
criar um vínculo muito mais forte”,
explica Janaína, lembrando que esse
tipo de ação tem acontecido mais
fortemente no segundo semestre
desse ano por meio dos aplicativos
iFood e Uber Eats. “O que mais me
chama a atenção nessa estratégia é
a questão do custo, que é ínfimo. A
tinta de uma caneta e um pedacinho
de papel. É um custo muito baixo
pelo tipo de retorno que tem”, completa.
Proprietária da Mellato Confeitaria,
localizada em Samambaia Norte,
Maeli Rizza passou a utilizar a tática para ter um diferencial quando
colocou sua empresa no iFood, já
que haviam várias outras oferecendo produtos idênticos. “Junto com
os bilhetes, a gente envia um brigadeiro como brinde. Em três meses
que a gente está o iFood, já notei que
temos recorrência, pessoas que fazem pedidos toda semana. Então eu
faço bilhetes separados: para o novo
cliente, para o recorrente, para os
mais antigos”, explica Maeli. “O intuito sempre foi ter um diferencial.
Então sempre procuro tratar com
amor, com carinho, com respeito”,
destaca.
Maeli explica que a estratégia aumentou os pedidos na empresa.
Além da mensagem, ela divulga
nos bilhetes o telefone e o perfil
das redes sociais. “Quando as pessoas recebem os pedidos, já passam a seguir a página, me mandam
mensagens, me marcam nas redes

sociais e chamam outras pessoas
para seguir também. Nos bilhetes
escrevo um agradecimento porque,
em uma plataforma como o iFood,
onde a pessoa tem várias opções, o
cliente escolher a minha empresa, é
um prazer. Tanto que eu não assino
com o nome da empresa, mas com
o meu, para as pessoas terem mais
intimidade comigo”, afirma.
Também para se diferenciar no mercado, o proprietário da pizzaria Trigo
Nobre, Clemerson da Silva Nobre,
aderiu à estratégia há seis meses.
Para isso, adquiriu uma impressora específica para fotos e fez um
estoque de papel fotográfico para
imprimir as mensagens. Atuando
no ramo de pizzaria há três anos, o
empresário, que possui mais quatro
marcas, enviava chocolates antes de
aderir às mensagens. “O impacto
das mensagens foi muito maior se
comparada aos chocolates. O retorno dos clientes foi enorme e o pessoal nos marca no Instagram agradecendo. Eu não achei que impactaria
tanto”, afirma, destacando que os
pedidos tiveram um crescimento em
torno de 15% a 20%. “Eu tenho cinco
pizzarias delivery e todos os pedidos
vão com mensagens. Vale à pena o
custo e benefício. Se saísse um pouquinho mais caro que é o custo para
mim hoje, eu continuaria porque o
retorno realmente é enorme”, afirma Clemerson. A pizzaria Trigo Nobre está localizada na quadra 108 da
Samambaia Sul.
Além do retorno positivo dos clientes, a franquia Açaí Concept, da
407 Norte, foi surpreendida com o
depoimento de uma cliente. Uma
mensagem sobre a importância da
vida chegou à moça que sofria de
depressão e havia tentado o suicídio.
Em um chat interno de uma rede social, ela agradeceu a iniciativa e disse
que o bilhete havia mudado sua vida.
“A história dela foi emocionante para
toda a equipe porque nós percebemos que aquilo que a gente faz tem
muita responsabilidade, tem uma

“O que mais me
chama a atenção
nessa estratégia é a
questão do custo,
que é ínfimo. A tinta
de uma caneta e um
pedacinho de papel.
É um custo muito
baixo pelo tipo de
retorno que tem.”
Janaína Leonardo
Garcia, mestre
em Marketing e
Comportamento do
Consumidor
carga muito grande. Nós temos que
tomar muito cuidado com o que escrevemos”, afirma Guilherme, proprietário da franquia Asa Norte. “A
gente busca mandar sempre mensagens alegres e motivacionais”, diz.
Quando começou a enviar os bilhetinhos, há mais de um ano e meio, as
mensagens normalmente eram pedidos de desculpas por algum erro
cometido, como a troca de ingredientes, por exemplo. Junto enviava
uma cortesia. Com o retorno positivo, a ideia amadureceu e sua loja
passou a enviar as mensagens motivacionais. “A gente não só despacha
o produto, a gente se importa com a
opinião e o feedback do cliente”, destaca Guilherme. “O envio dos bilhetes foi uma coisa que revolucionou a
franquia. Depois que viram o que a
gente estava fazendo e o retorno dos
clientes, agora as mais de 400 franquias do país inteiro estão usando a
estratégia”, comemora.
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COMÉRCIO INSTAGRAMÁVEL
Ambientes decorados conquistam clientes que postam fotos nas
redes sociais e garantem propaganda espontânea
Por Sacha Bourdette

L

uzes de neon, drinques
diferentes,
pinturas
nas
paredes, mobília decorativa
e muitos outros itens fazem parte
do novo conceito que alguns
estabelecimentos estão adotando
para atrair cada vez mais o público.
Essa nova tendência que também
é conhecida como “instagramável”,
rendem muitas fotos de clientes que
além de comerem e se divertirem,
identificam nas redes sociais o nome
do lugar. Com isso, se gera uma
propagando espontânea do local por
meio das fotos compartilhadas.
Segundo o consultor e diretor da
Valorum Gestão Empresarial, Marcos
Melo, é importante se preocupar com
o ambiente nesses novos tempos
de redes sociais. “O empresário
precisa estar atento e observar o
comportamento dos consumidores.
Hoje percebemos que a participação
das pessoas está maior nas redes
sociais, tivemos vários momentos
com o Orkut, Facebook e agora mais
intenso com o Instagram, o qual
percebemos um grande volume de
informaçao”, afirma.
De acordo ainda com o especialista
Marcos Melo, qualquer ambiente
se devidamente trabalhado pode
ser instagramável. “É possível
transformar qualquer tipo de varejo
em instagramável, existem inúmeras
possibilidades, basta procurar algo
que tenha alguma relação com o
empreendimento. Procurar um
consultor, um designer de interiores
e arquiteto irá auxiliar a tornar o
espaço mais convidativo. É natural
que os empresários busquem
melhorar os seus espaços e não
apenas por conta de clientes que
vão tirar foto, faz parte do negócio”,
concluiu.
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Luiddy Martins e a decoração de LED do bar Lah

NEON E DRINQUES
Inaugurado em junho deste
ano na 413 Sul, o bar Lah teve o
projeto de decoração pensando
em ser instagramável, com uso
de iluminação com LED e neon
na escada. O sócio proprietário do
estabelecimento, Luiddy Martins,
explica como surgiu a ideia. “Foi
inspirado em pubs europeus em
um conceito sem garçons, poucas
mesas, incentivando a inteiração
dos clientes, tendo se firmado
como ponto de encontro de quarta
a domingo para o público LGBT
e apreciadoras de coquetéis. São
quatro ambientes diferenciados e
diversos cenários instagramáveis
que complementam a fama do
local”, contou.
O público pode encontrar entre
os serviços diversos tipos de
bebidas.
“Um
cardápio
de
coquetéis variados criados pelo

mixologista chileno Diego Guaita,
drinques personalizados para os
nossos clientes e que se pode
experimentar serviço rápido, mas
com muita qualidade de mixologia
e coquetelaria. São diversos rótulos
de cervejas e petiscos práticos estilo
finger food criado pela chef Rayza
Barbosa”, explicou Luiddy.
O bar abre de quarta-feira a domingo
das 20h às 4h e chega a receber
aproximadamente 1,5 mil pessoas
por semana. O proprietário fala
sobre as áreas em que os clientes
gostam de tirar fotos. “O bar foi
pensado de forma a possuir diversos
espaços instagramáveis, tais como:
bolo de neon no espaço reservado
para aniversariantes, um neon de
coração que faz o maior sucesso
com os casais apaixonados e
também com os solteiros que amam
fazer uma piada. Temos um cantinho
monocromático verde que gera fotos
super divertidas e o sucesso da casa

Fernando Lana, sócio gestor do Vila Tarêgo

que é a escada de luzes”, revelou.
O empresário acredita que o
movimento aumentou por meio
desses espaços em que as pessoas
tiram fotos e marcam no Instagram.
“O nosso espaço de fato foi pensado
com esse intuito. Nos primeiros três
meses nossa página no Instagram
alcançou 10 mil seguidores e
atualmente contamos com mais de
17 mil seguidores na página apenas
com marketing indireto através de
reportagem de nossos clientes”.
Para o proprietário do Lah, Luiddy
Martins, o Instagram ajuda a
movimentar o estabelecimento. “O
Instagram é hoje nosso principal
meio de comunicação. É por lá que
divulgamos nossas programações,
promoções e fazemos as reservas de
aniversários”, contou.

ESPAÇOS DIVERSIFICADOS
Art, burguer e bar são os três pilares
que o restaurante Vila Tarêgo,
localizado no Parkway, utiliza para
atrair o público. Inaugurado em
outubro de 2018, o local conta com
2,5 mil metros quadrados divididos
em vários espaços diferenciados. O
sócio gestor do empreendimento,
Fernando Lana, conta como surgiu

a ideia de abrir o restaurante. “Eu já
gostava de hambúrguer e comecei a
estudar as possibilidades junto com
mais um sócio. Durante um ano
reunimos as ideias e hoje contamos
com quatro sócios. Já sabia que
seria uma arquitetura industrial com
contêineres e viajamos para ter mais
referenciais”, revelou.
O Vila Tarêgo recebe em média seis
mil clientes por mês, e abre de
terça a domingo a partir de 17h03,
e fecha de terça a quinta e domingo
às 23h03. Já sexta-feira e sábado
fecha 00h01. O estabelecimento
serve um cardápio variado. “Temos
hambúrgueres, entradas, chopps,
drinques elaborados na parte
superior da casa, milk-shakes
e alguns pratos especiais de
temporada. Em 45 dias sempre sai
algo novo”, contou Fernando.
Além do cardápio que segue um
padrão instagramável, o ambiente
foi todo planejado com esse intuito.
“Os espaços foram pensados para
atrair o público. Contamos com um
ambiente com areia e cadeira de
praia, um espaço para cachorros,
jardim que agora ganhou nova
decoração por conta da temporada
de chuvas, um bar na parte superior,
além de mobílias diferenciadas, luzes

de neon e pinturas nas paredes. O
destaque fica por conta de uma asa
grafitada de 4 metros por 3, que é
uma obra dos artistas Toys e Omik.
As pessoas gostam de tirar foto lá”,
destacou o sócio gestor.
De acordo com Fernando Lana, eles
recebem toda semana em média
seis pedidos de pessoas querendo
fazer ensaios fotográficos no local.
Ele também conta que já chegou
a receber 100 pessoas para uma
festa de aniversário e, até pedidos de
casamentos ocorrem no espaço. “A
nossa ideia é tornar aqui um ponto
turístico, o qual a pessoa pode vir pela
comida e também para conhecer o
ambiente”.
Fernando acredita que o movimento
aumentou por meio desses espaços
em que as pessoas tiram fotos.
“Temos um crescimento de 50 a 60
seguidores por dia no Instagram. O
público feminino ajuda bastante a
divulgar espontaneamente o nosso
restaurante. Inclusive, já fiz reforma
na entrada e coloquei uma rampa
porque muitos filmavam quando
entravam e tropeçavam no degrau.
Sou uma pessoa digital e estou
atendo a todos os detalhes para que
a experiência seja a melhor possível”,
finalizou
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Paulo César Borges mostra o lugar preferido do público para a selfie

.CERVEJAS NA FÁBRICA
O Hop Capital Beer oferece ao
público, além de uma variedade
de
cervejas
artesanais,
a
possibilidade dos clientes tirarem
fotos diferenciadas. Localizada no
SIA desde março de 2018, o local
surgiu pela paixão de um dos sócios
pela bebida. O diretor executivo da
empresa, Luiz Gottschall, conta
um pouco da história. “O sócio e
engenheiro brasiliense Paulo César
Borges fez uma imersão em San
Diego, na Califórnia. Ele foi beber
na fonte porque a cerveja artesanal
americana vem promovendo grande
revolução no universo cervejeiro, com
utilização de lúpulos em quantidades
generosas e métodos de produção
inovadores. Aprofundou-se na teoria
e prática relacionadas a toda cadeia
produtiva da cerveja artesanal.
Especializou-se na alquimia de
transmutar lúpulos em cervejas
diferenciadas em aromas, sabores,
texturas, coloração, características
como toque floral ou de frutas. A
partir dessa gênese vem à luz a Hop
Capital Beer”, contou.
O bar funciona de quarta a sábado
e fecha 1h e chega a receber uma
média de quatro mil pessoas por
mês. Entre os serviços o público
pode encontrar um ambiente estilo
PUB, delivery de chopp e cerveja,
além de poder realizar e participar
de eventos internos e externos. O
diretor executivo da empresa, Luiz
Gottschall, explica que a marca
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não surgiu com a ideia de ser
instagramável, mas confessa que
hoje se tornaram. “Não foi pensando
muito nesse intuito. Sabíamos que
chamaria atenção. Como somos
um Brew Pub e temos a fábrica de
cerveja com visualização ampla,
muitas pessoas gostam de tirar fotos
no local. E pelo que acompanhamos
nas redes sociais, as cervejas são as
mais postadas ”, concluiu Luiz.

MAIS QUE UM HOTEL
Não é só em restaurantes e bares
que é possível ter esses espaços
instagramáveis. No Setor Hoteleiro
Norte, o B Hotel Brasília proporciona
uma experiência diferente. Inaugurado
em janeiro de 2018, o hotel possui um
espaço com bar no rooftop que surgiu

Um dos ambientes instagramavel
do B Hotel Brasília

primeiramente como um local de
lazer para os hóspedes com piscina e
atendimento de bar. Logo depois, virou
um espaço de entretenimento para o
público de Brasília, com programação
musical e um lugar diferenciado
dentro da cidade.
O rooftop abre diariamente a partir
das 17h para não hóspedes e fecha às
0h. De acordo com a equipe do B Hotel
Brasília as postagens no Instagram
surgiram espontaneamente. “Uma
das áreas mais fotografadas do B é
o rooftop. As paredes de cobogó, a
piscina e o visual da cidade atraem
o público para gerarem conteúdo.
O espaço não foi pensado com esse
intuito, mas sim pensado para ser
um lugar visualmente agradável para
receber o público do hotel. O conteúdo
espontâneo veio como um bônus para
o projeto de Isay Weinfeld”, afirmou.
As publicações de conteúdo no
Instagram aumentaram a curiosidade.
“Recebemos diariamente solicitações
de noivas e grávidas com o intuito de
fotografar no hotel. Automaticamente
aumenta o movimento no local. O
compartilhamento de imagens ajuda
na notoriedade dos espaços e atiça a
curiosidade do público em potencial.
O compartilhamento das imagens
gera movimento e consequentemente
nossa rede de seguidores cresce.
Isso ajuda sim na movimentação do
hotel, pois gera um certo senso de
pertencimento”, apontou.

doses econômicas

Parceria:

SUSTENTABILIDADE
AGROPECUÁRIA BRASILEIRA:
UM EXEMPLO PARA O MUNDO

A

produção agropecuária corresponde por quase a metade da
pauta exportadora e é responsável por cerca de 1/3 do PIB. Desde 1990,
o crescimento produtivo se baseou na
tecnologia, bem como na sustentabilidade ambiental. De um lado, o Brasil
se tornou um dos principais produtores
de alimentos, fibras e bioenergia. De
outro, o país assumiu protagonismo no
desenvolvimento sustentável.
A Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 (ou Rio92) estabeleceu
o marco de como a comunidade política internacional conciliaria o desenvolvimento socioeconômico com o uso
sustentável dos recursos naturais. A
atenção se dava no uso de combustíveis fósseis e nas queimadas da floresta
amazônica. Buscou-se debater, além
disso, as consequências do efeito estufa,
assim como as formas de estabilizar e
minimizar a concentração de gases poluentes na atmosfera. Em decorrência,
destacam-se 3 importantes ações.

A primeira foi a liberação de imagens de satélites pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 2004.
O Brasil foi pioneiro ao liberar dados
gerados pelos sistemas de monitoramento de imagens de satélites, possibilitando que a sociedade civil organizada fiscalizasse o desmatamento da
Amazônia. Essas informações eram
consideradas estratégicas e de uso militar. Nenhum outro país havia feito tal
liberação. Resultado: houve declínio da
taxa anual de desmatamento na Amazônia de aproximados 18.309 km2, no
período 1990-2004, a quase 8772 km2,
em 2005-2018, com a menor taxa de
4.571 km2 em 2012, ou seja, redução
de 52% da taxa.
A segunda foi a elaboração do Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC). Na XV Conferência das Partes (COP15), em Copenhague 2009, o
governo brasileiro comprometeu-se
com a redução das emissões de gases
efeito-estufa (GEE) até 2020. Instituiu-se a Política Nacional de Mudança do
Clima. Em 2010, elaborou-se o plano
setorial de mitigação às mudanças
climáticas – Programa ABC, composto por sete frentes: i) recuperação de
pastagens degradadas; ii) integração
lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e sistemas agroflorestais; iii) sistema de
plantio direto; iv) fixação biológica de
nitrogênio; v) florestas plantadas; vi)
tratamento de dejetos animais; e vii)
adaptação às mudanças climáticas.
A terceira foi a definição do Código
Florestal. Em 2012, definiu-se o novo
marco legal, estabelecendo normas
sobre a proteção da vegetação nativa
(áreas de preservação permanente,
reserva legal e de uso restrito), a explo-

ração florestal, o controle e prevenção
dos incêndios florestais, assim como a
previsão de instrumentos econômicos
e financeiros para o alcance dos objetivos. Esse arcabouço jurídico pretendeu
orientar e disciplinar o uso da terra e a
conservação dos recursos naturais no
Brasil.
Na COP21, em Paris 2015, como
desdobramento do Programa ABC, o
compromisso foi convertido na Contribuição Nacional Determinada, que na
COP22, em Marrakesh 2016, propôs a
redução das emissões de GEE em 37%
até 2025, e de 43% até 2030, metas relativas às emissões de 2005. Este objetivo focou na redução do desmatamento amazônico e do Cerrado, incluindo
aumento da participação de bioenergia
na matriz energética, cumprimento do
Código Florestal, expansão do uso de
energias renováveis e recuperação de
pastos degradados.
Assim, os esforços de mitigação
dos GEE se concentraram, primeiramente, no declínio do desmatamento
na Amazônia pós-2004 e, posteriormente, na incorporação tecnológica do
setor agropecuário, que foi responsável
por 33% das emissões brasileiras em
2014. Desde a Rio92, a disponibilização
das imagens de satélites, o Programa
ABC e o Código Florestal (importantes
ações sem paralelo no mundo) foram
políticas públicas que representaram
o maior esforço individual de um país
para combater os problemas de mudanças climáticas. Nos últimos 30
anos, a produção por unidade de emissão de GEE aumentou, resultado da
adoção tecnológica junto com políticas
públicas efetivas na mitigação dos efeitos adversos da mudança do clima.

José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho
Diretor de Programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Professor do Programa
de Pós-graduação em Agronegócio da Universidade de Brasília (UnB)
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comemorações

NATAL SEMPRE
MONUMENTAL
CONTAGIA
BRASÍLIA
A abertura contou com a
apresentação da Orquestra
Sinfônica do Teatro Nacional
e show gratuito da cantora
sertaneja Naiara Azevedo
Por Fabíola Souza
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B

rasília está recebeu em 2019
o Natal Sempre Monumental.
Um evento inédito, no coração
da capital Federal, que conta com
uma estrutura nunca antes vista na
cidade. Idealizado pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), a Torre de TV de Brasília é palco de uma iluminação cenográfica
especial de alta definição. Com uma
estrutura de mais de 200 metros de
altura, a Torre recebeu projeção de
luzes que deu a impressão de uma
árvore de natal gigantesca. Além disso, a cenografia contou com grandes
bolas decoradas com temas natalinos, distribuídas aos pés da torre. O
lançamento oficial ocorreu no dia 8
de dezembro. A árvore permaneceu
acesa diariamente, das 19h à 1h,
até o dia 6 de janeiro de 2020, Dia
de Reis. O show de luzes sempre é
acompanhado por uma trilha sonora
feita exclusivamente para a atração

O diretor artístico do evento, Abel
Gomes, ressalta que depois de criar
árvores emblemáticas em diversas
cidades, como todas as edições da
árvore da Lagoa, no Rio de Janeiro,
a de Brasília será um ponto turístico
especial, com muita luz e tecnologia. “Fizemos na emblemática Torre
de TV, no Eixo Monumental, a maior
árvore de Natal do Brasil”, afirma o
cenógrafo, que também assinou árvores do Ibirapuera, em São Paulo,
Portugal, México, Romênia, Hungria
e Polônia.
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O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, explica que esse
projeto está sendo elaborado por

meio da Câmara Temática de Turismo e Hospitalidade da instituição há
três anos. “Esse é um trabalho desenvolvido pelo setor produtivo para
Brasília”, diz. “E o nosso maior presente é proporcionar esse espetáculo justamente quando a capital da
República está prestes a completar
60 anos de existência. Mostrando assim, a magnitude que a nossa cidade, o nosso povo, e a nossa história
representam”, ressalta Francisco
Maia. A iniciativa gerou mais de mil
empregos diretos na cidade.
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Presença do vice-governador de Brasília, Paco Britto, do presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, do presidente da CNC,
José Roberto Tadros e do Secretário de Governo do DF, José Humberto Pires.

FESTA DE ABERTURA

“Nosso maior
presente foi
proporcionar
esse espetáculo
justamente
quando a capital
da República
está prestes a
completar 60
anos de existência.
Mostrando assim, a
magnitude da nossa
cidade.”
Francisco Maia
presidente da
Fecomércio-DF
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O lançamento contou com uma megaprodução para apresentar o Natal
Sempre Monumental, com apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, com
regência do maestro Claudio Cohen.
A orquestra foi acompanhada por
um ballet, liderado pela primeira
bailarina do Theatro Municipal do
Rio de Janeiro, Claudia Mota, e pelo
primeiro bailarino do Teatro Colón
(Buenos Aires/AR), Federico Fernandez. Para o público visualizar toda a
beleza dos números de dança, o piso
do palco contou com uma inclinação
de quatro graus, como acontece no
Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Além disso, a cantora sertaneja
Naiara Azevedo fez uma apresentação totalmente gratuita.

Às 20h, a Torre de TV se transformou
na maior árvore de Natal do Brasil
com mais de 200 refletores moving lights e mais de 300 refletores de LED
multicoloridos. Para içar os equipamentos, foram necessários mais de 1
quilômetro de cabos e algumas centenas de polias, além de uma equipe
de mais de 20 pessoas entre alpinistas e técnicos. A fonte luminosa foi
revitalizada, trazendo de volta para a
cidade o show de águas e luzes.
Além disso, o espetáculo contou
com um show pirotécnico especial. A
produção e criação são da SRCOM,
agência de brand experience com
mais de 30 anos de mercado, por
trás de projetos como as cerimônias
Olímpicas e Paralímpicas Rio 2016,
e mais de doze anos de Réveillon de
Copacabana, entre outros.

PATROCINADORES
O Natal Sempre Monumental foi Apresentado por Ministério da Cidadania,
Caixa Seguradora e BRB, com Patrocínio da BRBCARD, Financeira BRB, e
Terracap. O apoio é do Sesc-DF e da
CEB. A realização é da Fecomércio-DF e do Governo do Distrito Federal.
A produção e criação são da SRCOM.
O apoio de divulgação é da Globo.

CARREATA NATALINA PARA
12 CIDADES DO DF
O Sesc-DF também ofereceu uma
programação natalina especial no
final do ano de 2019. O projeto Natal
Sempre Monumental teve o apoio da
entidade. O Serviço Social do Comércio realizou uma Carreata de Natal
que passou por 12 regiões administrativas com muita música e performances circenses: Sobradinho,
Fercal, Planaltina, Itapoã, Paranoá,

Recanto das Emas, Sol Nascente,
Samambaia, Taguatinga Sul – Vila
Dimas, Taguatinga – Praça do Relógio, São Sebastião e Rodoviária do
Plano Piloto.
O Sesc também esteve presente
na estrutura montada na Torre de
TV, onde foi instalada a maior árvore de Natal do Brasil. Do dia 13 de
dezembro a 5 de janeiro, às 19h30,
sempre às sextas-feiras, sábados e
domingos, o Coreto Seresta de Natal
do Sesc esteve no local com várias
apresentações. Também ao lado da
Torre de TV, foi montado o Pavilhão
do Sesc, uma estrutura coberta tipo
um túnel, onde a instituição realizou
ações lúdicas e culturais oferecendo serviços de entretenimento para
toda família.
A estrutura foi montada no estacionamento Norte próximo à marquise
da Torre. O espaço ficou aberto ao
público no período de 12 de dezem-

bro a 5 de janeiro de 2020, sempre
de quinta-feira a domingo, das 9h30
às 18h. No espaço foi montado um
Planetário, um Oceanário, uma Biblioteca do Sesc e uma Gibiteca.
Também foram oferecidas atividades
como pintura livre, brincadeiras tradicionais (pedal kart, pernas de pau,
spiroball, jogos de tabuleiro) e oficina
gastronômica de cupcake temático.

MESA BRASIL
Em parceria com a Rede Gasol, que
têm 33 postos de combustíveis na cidade, foram instaladas caixa de presente para o recebimento de doações
de alimentos, roupas e brinquedos
para o programa Mesa Brasil Sesc.
O banco de alimentos do Mesa Brasil
atende 64 mil pessoas em situação
de vulnerabilidade social em 27 regiões administrativas. O programa nutricional é uma rede nacional contra
a fome e o desperdício de alimentos.
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PAVILHÃO DE ATIVIDADES
Com a presença de um público participativo e encantado com as atividades gratuitas e a programação especial dedicada para toda a família,
o espaço montado pelo Sesc-DF ao
lado da Torre de TV, atraiu cerca de
40 mil pessoas. De 12 de dezembro a
5 de janeiro, o Pavilhão do Sesc uniu
entretenimento e diversão com atividades que caíram na graça do público infantil e adulto. O espaço mágico
também fez parte da programação
do Natal Sempre Monumental, realizado pela Fecomércio-DF.
Durante este período, o espaço contou com um Planetário, um Oceanário, uma Biblioteca do Sesc e uma
Gibiteca. Também foram oferecidas
atividades como pintura livre, brincadeiras tradicionais (pedal kart,
pernas de pau, spiroball, jogos de
tabuleiro) e oficina gastronômica de
cupcake temático. De acordo com
Francisco Maia, a proposta do Pavilhão e a iluminação da Torre de TV
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durante o final do ano mudou completamente a rotina de Natal de Brasilia. “A nossa proposta era oferecer
algo novo para a cidade. Uma ocupação de uma área central, ampla,
democrática, repleta de atrações e
serviços. Um evento de Natal diferente, unindo diferentes atores para
fazer acontecer e, inédito, sem que
seja o Estado a principal responsável
por fazer acontecer. Uma festividade
como o Natal Sempre Monumental,
no centro da nossa cidade, é tudo o
que Brasília precisava e o Sesc foi
um grande parceiro nisso. É importante esse retorno positivo da população”, disse Francisco Maia.
O destaque durante o evento, segundo a enfermeira Fernanda Damasceno, foram as atividades no Oceanário
e Planetário. Ela esteve no primeiro
final de semana do Pavilhão do Sesc
e levou dois sobrinhos para se divertirem. “Brasília é privilegiada por receber um evento que oferece cultura,
entretenimento e o espírito natalino

a todas as famílias, e de forma gratuita”, disse Fernanda. A nostalgia
causada em brincadeiras que eram
praticadas na década de 70 e 80, fizeram o serralheiro Antônio Alves,
de 58 anos, reviver um momento especial ao lado do seu neto de 5 anos,
Pedro Matheus. “Essa gangorra pra
colocar a bola de gude no centro do
brinquedo era de quando eu brincava quando era criança. É legal passar por isso com meu neto. Brasília
precisa ter eventos assim, principalmente em período de férias escolares”, disse Antônio.
Além da carreata, teve também música boa ao ar livre na Torre de TV. A
proposta do Sesc Seresta animou o
público brasiliense que passou por
lá. Como parte do Natal Sempre Monumental, o Sesc ofereceu todos os
finais de semana, de sexta a domingo, na praça central da feira da Torre de TV, shows de diversos artistas
brasileiros.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM
DESCONTOS E VANTAGENS INCRÍVEIS
SÓ NA FECOMÉRCIO-DF.
Mais segurança para a sua empresa.
Mais tecnologia em seus negócios.

Por meio da Certisign, oferecemos a certiﬁcação digital que
sua empresa precisa. É garantia de sigilo e validade jurídica em
todas as transações eletrônicas. É mais rapidez nos processos.
É mais segurança e inovação para seus negócios.

Assinatura de documentos com validade jurídica
Certiﬁcados: e-CPF, e-CNPJ, NF-e, NFC-e, CT-e
Atesta a identidade das instituições públicas ou privadas
Garantia de inviolabilidade aos documentos das transações
Reduz fraudes e diminui a burocracia
Assinatura digital de documentos grátis
Descontos para todos os associados da Fecomércio-DF

ACESSE WWW.FECOMERCIODF.COM.BR/CERTIFICACAO
E SAIBA TUDO SOBRE AS NOSSAS VANTAGENS.
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PRÊMIO SISTEMA FECOMÉRCIO
Solenidade homenageia líderes que lutam pelo
desenvolvimento do DF
Por Daniel Alcântara, Luciana Corrêa e Sacha Bourdette

U

ma festa memorável marcou
a primeira edição do Prêmio
Sistema Fecomércio-DF, que
reconheceu o trabalho de 12 personalidades que se destacaram nas
áreas de comércio, serviços, turismo, educação e cultura. Durante
a cerimônia, realizada no dia 11 de
dezembro, no auditório do Centro
Empresarial da CNC, em Brasília,
o presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, destacou a importância dos homenageados para o
desenvolvimento da cidade. Maia
também explicou o esforço da Federação em ajudar o empresariado
local e fomentar o turismo na capi-
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tal da República. O vice-governador
do DF, Paco Brito, compareceu à
solenidade representando o governador, Ibaneis Rocha, que não pôde
estar presente. O diretor regional do
Sesc, Marco Tulio Chaparro, e o diretor regional do Senac, Antonio Tadeu Peron, também participaram da
entrega de troféus. A festividade foi
marcada por muita emoção e movimentou o setor produtivo da cidade.
“Nesta cerimônia procuramos, justamente, homenagear pessoas que
não abrem mão de agir de uma maneira cidadã. São personalidades
que fazem a diferença no Distrito
Federal”, disse o presidente da Fe-

deração, Francisco Maia. “O Prêmio
Sistema Fecomércio, lançado nesta
ocasião, faz uma justa homenagem
aos empresários e lideranças que
contribuem para o fortalecimento e
desenvolvimento do empreendedorismo, da educação e da cultura em
Brasília”, explicou aos presentes durante abertura da cerimônia.
O vice-governador do DF, Paco Britto, também foi homenageado pela
Fecomércio, com uma placa de agradecimento, e agradeceu o reconhecimento. Segundo ele, o executivo local
vem trabalhando para facilitar a vida
do empresariado local. “Neste ano
tivemos uma aproximação do governo com o empresariado e isso mostra que estamos no caminho certo.
Motivar e viabilizar o desenvolvimento do mercado local tem sido missão
diária de nossa gestão”, ressaltou.
O presidente da CNC, José Roberto
Tadros, recebeu a homenagem da
Fecomércio-DF e parabenizou Francisco Maia por lembrar daqueles que
fazem e usam a criatividade a favor
do desenvolvimento do País. Tadros
também criticou a burocracia e alta
carga tributária no País. “O Estado
precisa estar permanentemente facilitando normas, tributos e regulamentações para facilitar o trabalho
do empreendedor. O Brasil se tornou
independente de Portugal no ano de

1822, mas administrativamente, estamos agora tentando ser independentes. Temos que estar no século
XXI”, destacou Tadros.
O diretor regional do Sesc-DF, Marco
Tulio Chaparro, falou um pouco dos
números do Sesc e a abrangência da
entidade na capital Federal. Segundo
ele, o Sesc trabalha com o intuito de
oferecer serviços de qualidade para
agregar conhecimento em todo o DF.
“Hoje somos a maior entidade de
Brasília na área de esporte, temos
cerca de 26 mil alunos fazendo alguma modalidade em nossas unidades.
Atendemos mais de 1,7 mil idosos e
batemos o recorde de arrecadação
de alimentos pelo Mesa Brasil com

180 mil quilos arrecadados”, informou. O diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron, também
destacou o trabalho do Senac e disse
que a instituição é capaz de levar o
cidadão a capacidade de alcançar o
sucesso pessoal e profissional, munindo as pessoas de conhecimento
e habilidades para o sucesso na carreira profissional. “É inquestionável
que vivemos hoje a era do saber e
a responsabilidade de uma escola,
principalmente de uma escola de
formação profissional adquire um
potencial de importância jamais vivido, porque até mesmo os métodos
pedagógicos mudam para atender a
evolução do mercado”, enfatizou.
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PERFIL DOS HOMENAGEADOS

ANA MARIA VILLA REAL FERREIRA RAMOS
Entusiasta no combate ao trabalho infantil e defensora da ressocialização de
jovens em conflito com a lei, a procuradora do trabalho Ana Maria Villa Real
Ferreira Ramos é coordenadora Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do MPTDF. Ela defende a valorização da
aprendizagem profissional como ferramenta de transformação social e de
conquista da dignidade e da cidadania e trouxe ao Senac o desafio de execução do programa de aprendizagem profissional no sistema socioeducativo.
“Aprendizagem profissional traz outra perspectiva de ressocialização: resgata
cidadania e ressignifica valores. É um trabalho rico e com muito impacto social
realizado dentro de um ambiente complexo. O seu sucesso nas Unidades de
Internação de Planaltina e São Sebastião é em boa parte fruto da seriedade,
do engajamento e do compromisso do Senac com um ideal de nação em que
a educação e a profissionalização são verdadeiros fatores de transformação”.

CARLOS ALBERTO DE SÁ
Empresário, do Grupo Voetur, que reúne nove marcas, dentre as quais se destaca a atuação na atividade turística, com as empresas Voetur e VipService.
O grupo, fundado em Brasília há mais de três décadas, com mais de 700 colaboradores diretos, está presente em quatro estados e no Distrito Federal.
O empreendimento é referência nacional no fornecimento de passagens e
hospedagens para os mercados público e privado, atuando também nas áreas
de receptivo aeroportuário, operação de viagens de lazer, consolidação aérea,
eventos, venda e locação de veículos e embarcações marítimas e fluviais. Ele
informa que são 35 anos de atividade sempre buscando a qualidade no serviço. “Foram anos de vitória e trabalho. Começamos como turismo, depois fomos para a área de logística e continuamos ampliando os ramos de trabalho.
Atualmente estamos entre as 10 primeiras agências de turismo do mercado
nacional”, informa. ”

GISÈLE SANTORO
Gisèle Santoro é carioca, formada pela Escola de Danças Clássicas do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro. Dançou no espetáculo em comemoração à inauguração de Brasília. Em 1963 mudou-se para a capital onde iniciou docência,
e em 1966, mudou-se para fora do país. Atuou na Alemanha, Itália, Paraguai,
Estados Unidos, Austrália e Japão, bem como foi membro do Júri dos Concursos Internacionais de Moscou, Paris, Osaka, Sidney, Varna, Montevidéu, Evry,
Garches. Cidadã honorária da capital, recebeu pelo menos 25 prêmios. Gisèle
Santoro fala da homenagem. “Fico muito feliz em receber uma homenagem
do Sesc, uma instituição que é fundamental para a cultura e que protege os
artistas. Não só na dança, mas o Sesc tem um papel indispensável para a cultura como um todo”, acredita.
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IBANEIS ROCHA
Natural de Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB),
48 anos, é advogado formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília
(UniCeub), fez pós-graduação em Processo do Trabalho e Processo Civil e é
mestrando em Gestão e Políticas Públicas pelo Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (Portugal). Em 1990, Ibaneis Rocha abriu o próprio escritório e atendeu várias categorias do serviço público.
Ele já foi presidente regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) de
2013 a 2015. “Neste primeiro ano como governador enfrentamos todo tipo de
dificuldade pela frente, uma cidade repleta de problemas que se acumularam
por anos, mas tive parceiros importantes para começar a encontrar soluções,
como os empresários do comércio e em especial a Fecomércio”, disse. “Esta
parceria deve ser ampliada nos próximos anos, para que possamos vencer
todo tipo de entrave para os empresários e empreendedores”.

JOSÉ ROBERTO TADROS
Nascido em Manaus, José Roberto Tadros é bacharel em direito, pela Universidade do Amazonas e atua como empresário do setor terciário desde 1974.
É autor e coautor de diversos livros e membro da Academia Amazonense de
Letras, do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas e da Academia de Ciências, Artes e Letras do Amazonas. Presidiu a Fecomércio do estado do Amazonas e é o atual presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC)
e também dos Conselhos Nacionais do Serviço Social do Comércio (Sesc) e
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Tadros preside ainda o Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae. Ele destaca que o comércio
de bens, serviços e turismo é reconhecidamente fundamental para a economia do Brasil. “É a voz dos empresários que mantêm esse dinâmico setor em
constante movimento, gerando riqueza, renda, empregos e impostos, precisa
e merece ser ouvida.”.

KAZUO OKUBO
Nascido em Brasília, Kazuo Okubo é fotógrafo e produtor cultural com 45 anos
de carreira. Ele foi selecionado para representar a fotografia entre os homenageados do Sesc. Kazuo iniciou sua carreira como assistente do pai, Arlindo Okubo. Ele fotografa publicidade desde 1989 e em seu portfólio acumula
trabalhos reconhecidos e premiados para as principais agências do Brasil. O
fotógrafo foi finalista de todas as edições do prêmio Conrado Wessel, de 2002
até 2008, além de ter trabalhos premiados no Festival Mundial de Publicidade
de Gramado e no Festival de Publicidade de Cannes. “Fico muito honrado com
essa homenagem. São muitos anos de trabalho e entrega e percebo que é
uma trajetória muito bacana. Vejo com bons olhos tudo o que o Sesc desenvolve. Participo do Mês da Fotografia, a qual o Sesc é parceiro cedendo espaço
para que os profissionais mostrem os seus trabalhos. Vejo a boa vontade por
parte da instituição que oferece para nós lugares para exposições, espaços
para palestras,”
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MAURÍCIO DE SOUZA BEZERRA
Coronel do Exército Brasileiro, Maurício de Souza Bezerra é hoje comandante da Base Administrativa do Quartel-General do Exército e responsável pelo
Projeto Soldado Cidadão, no Distrito Federal, desde 8 de fevereiro de 2019. O
projeto tem por finalidade fornecer qualificação profissional aos militares das
Forças Armadas para o melhor desempenho de suas funções e permite aos
que serão licenciados por término do tempo de Serviço Militar concorrerem
ao mercado de trabalho em melhores condições. “É uma parceria vitoriosa
que proporciona uma alternativa aos jovens militares de uma profissionalização especialmente após o serviço militar, onde retornarão ao mundo civil. No
nosso dia a dia, especialmente como gestor, tenho diversas atribuições, como
se fosse um grande sindico, e vejo no Soldado Cidadão algo a mais. Estamos
muito satisfeitos e não podemos deixar acabar. Nele, ganha o Exército, o cidadão e o Senac.”

NABIL NAZIR EL HAJE
O empresário começou a trabalhar no negócio da família aos 12 anos. Sua
atuação no meio empresarial passou a ganhar expressividade nos ramos de
hotelaria e construção civil. Apaixonado por medicina o empresário fundou em
2009 o Hospital Home – Hospital Ortopédico e de Medicina Especializada, uma
das referências em ortopedia e em medicina esportiva, o que faz do Hospital um Centro Médico Oficial FIFA. “Sou apaixonado por Brasília. Receber um
prêmio da Fecomércio é motivo de honra. Eu agradeço muito a lembrança”,
afirmou Nabil. Ele destaca ainda que ser empresário na cidade não é muito fácil, já que existe muita burocracia. “A morosidade do estado acaba atrasando a
geração de emprego e renda na cidade. Hoje, eu tenho mais de 2 mil empregados, entre médicos, funcionários e servidores. Gostaria muito de crescer ainda
mais, porém para se conseguir um alvará leva um tempo enorme. O que engradece mais ainda ser lembrado pelo trabalho como empresário na cidade”.

NEWTON ROSSI – HOMENAGEM PÓSTUMA
Newton Egydio Rossi nasceu em Ouro Fino (MG) em 1926 e faleceu em Brasília,
no ano de 2007. Newton Rossi, uma das personalidades mais marcantes, apaixonadas e de múltiplas competências foi empresário, compositor, jornalista,
poeta, locutor, artista e escritor. Exerceu também, com dignidade e competência, funções de juiz classista na Justiça do Trabalho. Fundou a Fecomércio em 4
de outubro de 1970. Ele presidiu a entidade por 24 anos e colaborou com a criação de sindicatos, do Sesc e do Senac. A filha de Newton Rossi, Márcia Rossi,
diz que é uma honra enorme receber uma lembrança dos feitos de seu pai para
o comércio de Brasília. “A família está muito alegre. Meu pai dedicou uma vida
toda sua ao comércio e a Federação. Até abdicou um pouco da família por conta
disso”, diz. “Esse legado que ele deixou para o comércio tinha sido esquecido,
não houve muito reconhecimento após sua morte. Ele fez muito pela a cidade.
Estamos muito honrados e felizes pela lembrança do atual presidente da Fecomércio, Francisco Maia”.
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RUY COUTINHO DO NASCIMENTO
Ruy Coutinho é Secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do DF e
foi um dos responsáveis pela implementação do Acordo de Cooperação Técnica
assinado entre a Fecomércio-DF e o Senac com o GDF, em junho de 2019, tendo
como um dos objetivos a oferta de cursos de formação profissional a custo zero
para população de baixa renda, por meio do Programa Senac de Gratuidade.
Até o momento, foram ofertadas 848 vagas, nos segmentos de Gestão, Beleza,
Informática, Moda e Design. Ruy Coutinho está altamente alinhado com a temática do desenvolvimento econômico, sempre discutindo e implementando ações
voltadas para criação de emprego.“É uma das parcerias mais importantes para
a Secretaria, gerando qualidade na fase primordial da formação dessas pessoas, que é a juventude, as preparando efetivamente no embate da vida. Para ter
a capacidade operacional e o conhecimento para gerir seu próprio futuro e do
nosso país. E como sempre, a experiência com o Senac é ótima.”.

SANDRA RODRIGUES
Fundadora e presidente da Mundial Atacadista a empresária Sandra Maria Rodrigues, nasceu em Bonfinópolis (MG), chegou em Brasília aos 20 anos de idade.
Ela tem se destacado no comércio pela sua garra empreendedora e solidariedade. Há 21 anos a Mundial Atacadista & Distribuidora foi fundada com o objetivo
de ser a solução em produtos e serviços. Com duas unidades, uma no DF e outra
em Goiás, e participação ativa em diversos outros Estados. O empreendimento
é destaque e uma das maiores empresas do segmento no Centro-Oeste. Com
mais de 20 mil clientes é uma das 200 empresas que mais recolhe ICMS e ISS no
DF. Sandra explica que decidiu montar seu negócio em 1993, após passar 4 anos
como vendedora em uma loja de material de construção. “Fui de empregada
para empresária num setor extremamente masculino. Decidi desbravar em um
pequeno galpão de 100 metros quadrados, alugado e sem capital de giro. Com
o tempo fui crescendo. Fico muito feliz e agradecida pelo reconhecimento da
Federação, uma entidade que tem muita importância na cidade”.

VLADIMIR CARVALHO
Vladimir Carvalho da Silva nasceu em Itabaiana, no estado da Paraíba. Participou do filme Aruanda, na Paraíba. Passou a integrar o Cinema Novo, um movimento de vanguarda da década de 1960. Em 1969, foi convidado pela Universidade de Brasília para atuar como professor e para participar da produção de
documentários sobre a instalação da capital no centro-oeste do país. Acabou
se estabelecendo na cidade. Em Brasília, fundou a seção do Distrito Federal da
Associação Brasileira de Documentaristas. Ainda na capital, Vladimir criou a
Fundação Cinememória, de preservação cinematográfica. O cineasta também
foi declarado Embaixador Cultural da cidade pelo governo do Distrito Federal.
Ele fala da satisfação que é receber uma homenagem. “Me sinto muito honrado com essa lembrança. Não tenho palavras para agradecer o reconhecimento pelo meu trabalho desenvolvido. E a satisfação é maior ainda ao saber que a
homenagem vem de uma instituição importante e admirada por todo o Brasil”.
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debate

TERCEIRO ENCONTRO SINDICAL
Presidentes de sindicatos discutem assuntos relevantes do setor

Fotos: Cristiano Costa

Por Daniel Alcântara e Fabíola Souza

Senador Izalci Lucas fala sobre educação, inovação e a importância do turismo no DF

A

Fecomércio-DF foi sede do 3º
Encontro Sindical, que contou
com o apoio da Confederação
Nacional do Comércio (CNC), no dia
21 de novembro de 2019. A reunião
contou com a participação de presidentes, diretores, colaboradores dos
sindicatos filiados a base da Federação e assessores da CNC. Além
disso, alguns parlamentares foram
convidados e participaram da reunião.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, realizou a abertura
do encontro e ressaltou a importância da união entre sindicatos, federação e confederação. “Estamos muito
felizes com a presença dos senhores nesta reunião. Precisamos estar
unidos em defesa do Sistema”, declarou o presidente. De acordo com
Maia, os Encontros Sindicais foram
criados com o objetivo de aproximar
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os sindicatos, seus representantes e
empresas associadas da Fecomércio-DF para que sejam debatidas
pautas que influenciam a atuação
sindical no desenvolvimento empresarial.
O diretor regional do Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro, e a assessora da
direção regional do Senac-DF, Cíntia
Gontijo, realizaram uma apresentação sobre a estrutura das respectivas instituições. Depois foi a vez do
deputado federal professor Israel
Batista (PV-DF), destacar que o Brasil é formado por empreendedores.
“Por mais que tenha suas dificuldades, o Brasil é um país empreendedor. A taxa de empreendedorismo
no Brasil chega a 38%, enquanto nos
Estados Unidos é de 20%”, apontou
o parlamentar. Segundo o professor
Israel, o maior problema de se empreender no Brasil é em relação a
gestão de pessoas. “Isso porque as

escolas não formam para o mercado de trabalho. Por isso, precisamos
defender o Sistema S. O Senac, por
exemplo, é um modelo de educação
que funciona há décadas, diferente
das nossas escolas, que não preparam o estudante para o mercado de
trabalho”, disse.
A chefe da Divisão Sindical da CNC,
Patrícia Duque, ministrou uma palestra sobre a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) nº 161/2019,
que trata sobre o fim da unicidade
sindical. “Todas as entidades deverão atualizar seus estatutos. Defender a unicidade sindical e/ou unidade
sindical”, esclareceu Duque. Segundo ela, vários países têm sinalizado
dificuldades com a pluralidade sindical. Dessa forma, essa não é a saída
para à liberdade sindical no Brasil.
Na parte da tarde, a assessora executiva do núcleo de atendimento sindical da Fecomércio-DF, Thaís Quintão, lançou a cartilha de produtos e
serviços da Federação. O documenta
engloba os diversos serviços ofertados pela entidade, tais como: Repis;
convenções coletivas de trabalho;
termo de quitação anual das obrigações trabalhistas. Além das assessorias que estão disponíveis para os
sindicatos e aos empresários: assessoria comercial; de eventos; comunicação e marketing; jurídica; tributária, entre outras. Ela destacou que a
Fecomércio trabalha para oferecer
ainda mais. “Estamos reformulando
o espaço sindical da entidade para

Deputada Federal Paula Belmonte

Deputado Federal Professor Israel Batista

melhor atender a nossa base. Lá teremos um espaço mais amplo para
podermos desenvolver uma melhor
troca de experiências”, disse Thaís.
Logo em seguida, a chefe da Divisão
de Relações Institucionais da CNC,
Nara de Deus falou um pouco do trabalho da Renalegis (Rede Nacional
de Assessorias Legislativas do Sistema CNC-Sesc-Senac); importante
ferramenta para a defesa do comércio brasileiro. O portal monitora a
tramitação de proposições legislativas de interesse das categorias
do setor, propiciando informações
importantes para atuação no parlamento e relações institucionais entre
os poderes.
O assessore técnico da Divisão de
Relações Institucionais da CNC, Reiner Leite, disse que a Confederação

tem acompanhado de perto duas
PEC que tratam sobre a Reforma
Tributária no Brasil: PEC 110/2019
e PEC 45/2019. Ele exemplificou as
propostas e fez algumas ponderações. As duas propostas têm foco
na tributação sobre consumo e na
simplificação do sistema tributário.
“Temos várias outras propostas de
nesse sentido, mas essas são as que
têm uma maior disposição para ter
uma aceleração na tramitação. Hoje,
nosso atual sistema tributário gera
um grande atraso no desenvolvimento do País”, disse. Algumas ponderações também foram feitas. “O
novo tributo, sugerido pela PEC 45,
por exemplo, pode trazer aumento
da carga fiscal para o setor de serviços: elevação de 280% da carga e
30% do preço do serviço”, disse Reiner.
O Senador Izalci Lucas esteve presente e falou sobre educação, inovação e a importância do turismo no DF.
Sobre turismo, o senador falou da relevância de unir todos os segmentos
e simplificar os processos para realizar projetos em prol do segmento.
A deputada federal Paula Belmonte,
também foi uma das convidadas
do encontro e assinou uma petição
pública em apoio ao Sistema S, que
ela qualificou como muito importante para os brasileiros. Além disso, a
parlamentar disse estar disposta a
ajudar o setor produtivo e que acredita na geração de emprego e renda
para criar dignidade para as pessoas.
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ensino

EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO
Senac assina acordo com Sebrae para capacitar professores e
alunos da Faculdade

Foto: Cristiano Costa

Por Luciana Corrêa

A

lunos e professores da Faculdade de Tecnologia Senac do
Distrito Federal terão acesso
ao Programa Nacional de Educação
Empreendedora do Sebrae-DF. As
instituições assinaram um termo
de cooperação técnica, dia 11 de novembro, em cerimônia no auditório
da instituição, na 903 Sul. A parceria
viabilizará ações direcionadas para
a educação empreendedora nos
cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade. O presidente do
Senac-DF, Francisco Maia, destacou
a importância da parceria e falou
da ampliação da Faculdade Senac
para 2020. “O Sebrae é sempre um
grande parceiro. Eles entendem de
empreendedorismo e nossa cidade
precisa de empreendedores. Hoje,
são 330 mil desempregados, e diversos jovens que precisam trabalhar.
Antigamente, muitos se preparavam
para concurso, mas agora o governo
não emprega mais. O Senac tem um
papel fundamental nisso e com novos cursos, em um novo ambiente,
com um espaço maior, formaremos
profissionais mais completos com
essa parceria”, afirmou.
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O gerente da assessoria de Gestão
Estratégica e Políticas Púbicas do
Sebrae-DF, Jorge Adriano Soares da
Silva, falou sobre a importância da
qualificação para colocação no mercado. “O ensino superior é a principal fonte de entrega de pessoas qualificadas com o devido conhecimento
para se abrir um negócio, empreender e tocar uma carreira como empreendedor”, explicou. E completou
“O programa tem esse objetivo, trazer a disciplina de empreendedorismo para dentro dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade
Senac. Orientar essas pessoas para
se tornarem protagonistas de suas
carreiras profissionais, enxergando
no empreendedorismo uma alternativa real de construção dos seus
futuros”.
Para o diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron, a união
das duas instituições significa maior
colaboração. “São duas casas de
respeito que se juntam para somar e
olhar de maneira convergente para o
progresso e para o sucesso”, comemorou. O diretor geral da Faculdade
Senac-DF, Luiz Afonso Bermúdez,
destacou a importância da parceria

entre as duas instituições. “Fizemos
uma pesquisa na última formatura
e 80% estão empregados e desses,
90% estão no setor privado. Isso nos
diz muito, principalmente que precisamos mostrar para a sociedade
como empreender. Essa união de
esforços entre as duas instituições
não envolve recursos, envolve troca
de conhecimento para nossos alunos e docentes”, motivou.
O diretor superintendente do Sebrae-DF, Antônio Valdir Oliveira, falou sobre o resultado esperado da parceria
para a capital. “Temos um desafio de
fomentar o empreendedorismo e vir
para o ambiente universitário e estar
junto dos estudantes significa trazer
o empreendedorismo como uma alternativa de desenvolvimento para o
DF. Assim, podemos dar oportunidade a esses jovens de uma nova carreira”, concluiu.

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade

vestibular

SENAC LANÇA TRÊS CURSOS PARA 2020
Instituição oferece 450 vagas com inscrição online e presencial
Por Luciana Corrêa

A

ntenada nas necessidades
do mercado de trabalho do
Distrito Federal, a Faculdade de Tecnologia Senac anunciou
a abertura das inscrições online e
presencial para o primeiro processo seletivo 2020, com três novos
cursos: Segurança da Informação
(60 vagas), Gestão de Turismo (60)
e Banco de Dados (60). Além das
demais opções já conhecidas: Gestão Comercial (90); Marketing (100);
Gestão da Tecnologia da Informação
(90); Análise e Desenvolvimento de
Sistemas (100); e Gestão de Recursos Humanos (100).
Outra novidade é que, a partir de
agora, todos os cursos terão aulas
nos turnos matutino e noturno, com
metade dessas vagas previstas para
cada turma. A inscrição para o vestibular pode ser feita pelo site (www.
df.senac.br/faculdade) ou presencialmente na Central de Relacionamento com o Aluno na unidade, localizada na 903 sul. O valor é de R$ 20,
que pode ser pago por boleto bancário. O edital completo do vestibular agendado e as datas disponíveis
estão no site e também anexo nos
murais da instituição. Mais informações: 3313-8877/3217-8821, de segunda à sexta-feira, das 9h às 21h.
Mais informações

SAIBA MAIS SOBRE OS NOVOS CURSOS:
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (60 VAGAS)
Aulas: matutino e noturno
Formação em até dois anos e meio
Formar profissional capacitado, com habilidades técnicas e gerenciais no
setor de Segurança da Informação, bem como em áreas correlatas no setor
da Tecnologia da Informação de uma organização, capaz de tomar decisões e
agir com eficiência e eficácia em se tratando dos sistemas de informação.
GESTÃO EM TURISMO (60 VAGAS)
Aulas: matutino e noturno
Formação: dois anos
Formar profissional capacitado e com aptidão para compreender as
questões econômicas, sociais, técnicas e culturais relacionadas ao mercado
de trabalho turístico, suas formas de expansão e seu gerenciamento, apresentando adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas nos
vários segmentos do campo de atuação profissional: agências de turismo,
centros gastronômicos, companhias aéreas, cruzeiros marítimos, empresas
de eventos, empresas de hospedagem, recreação e lazer, empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria, órgãos públicos com atuação na área e instituições de ensino, mediante
formação requerida pela legislação vigente.
TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS (60 VAGAS)
Aulas: matutino e noturno
Formação em até dois anos e meio
Formar profissional capacitado e com aptidão para projetar, modelar,
implementar, documentar, testar e gerenciar bancos de dados centralizados ou distribuídos. Administrar sistemas de gerenciamento de banco de
dados. Avaliar e propor medidas para a melhoria do desempenho. Planejar e
implementar política de segurança em banco de dados. Aplicar técnicas de
Business Intelligence para suporte à tomada de decisão gerencial. Vistoriar,
avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação.
@senacdf

/senacdistritofederal

www.senacdf.com.br
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caso de sucesso

CONFIANÇA ADQUIRIDA COM
UMA NOVA PROFISSÃO
Depois de passar pelo sistema prisional, Walber fez curso de
Barbeiro no Senac e abriu seu próprio empreendimento
Por Sílvia Melo

“O

Senac fez um desacreditado virar homem”. Foi
com essa frase que Walber Aranha, de 28 anos, resumiu a
mudança que a instituição promoveu em sua vida. Egresso do sistema prisional há seis anos, o jovem,
que tem um casal de filhos, depois
que conseguiu sua liberdade, passou três anos procurando emprego,
mas o peso de uma condenação
fechava muitas portas. Para conseguir sobreviver, voltou a trabalhar na
empresa de reciclagem de lixo onde
havia pagado a pena alternativa.
Demitido depois de alguns meses,
procurou o Senac para ver se conseguia se profissionalizar. Por já ser
familiarizado com cortes de cabelo,
pois fazia no filho e no pai, decidiu
pelo curso de barbeiro. Seu desempenho foi tão bom que antes mesmo
de terminar as aulas, já tinha seu
próprio negócio. A Barbearia do Major, batizada com esse nome pelos

clientes, fica na Feira Permanente
do P Norte, em Ceilândia, e foi inaugurada no final de agosto.
Filho de lavadeira e de rodoviário,
Walber nasceu e cresceu na Ceilândia. Começou a trabalhar aos 17
anos em um shopping quando descobriu que seria pai. Foi office boy
na Funasa, rodoviário e passou pela
Marinha, onde ficou três anos. “Achei
que lá estava ruim e inventei de sair.
Foi quando tive minhas decepções e
me afundei. Sou filho de pobre, já fui
rodoviário, secretário, lixeiro e hoje
graças a Deus me descobri na profissão de barbeiro. Estou feliz à beça,
estou realizado. Só de você trabalhar
limpo, almoçar limpo, ver as pessoas passarem por mim e não baixar a
cabeça com medo que eu faça alguma coisa ou com vergonha de mim, é
bom demais. Hoje em dia as pessoas
passam, me cumprimentam e conversam comigo. É bem prazeroso”,
destaca o barbeiro.
Walber Aranha, barbeiro e proprietário
da Barbearia Major

Para abrir seu próprio negócio,
Walber vendeu uma moto e investiu
R$ 3 mil. Faz questão de ressaltar que
teve incentivo e apoio do instrutor do
curso do Senac, Paulo Braga. “Ele foi
uma das grandes pessoas que acreditaram em mim”, diz, lamentando o
fato da família ainda não estar convencida da sua mudança. “Eu acredito que o sistema pode sim mudar as
pessoas, que hoje em dia quem quer
pode se limpar do barro que estava e
viver uma vida tranquila. Hoje Deus
cuida da minha vida maravilhosamente. Vejo pessoas que dizem ter
orgulho de mim, por terem visto o que
fui e no que me transformei. Hoje eu
glorifico a Deus pelo professor Paulo
e pelo Senac porque, sinceramente,
se eu não tivesse feito esse curso, eu
nem saberia dizer como estaria hoje”,
afirma. “Eu comecei a andar com pessoas boas, de coração bom, pessoas
que começaram a olhar para mim e
enxergaram coisas que nem eu mesmo enxergava. Querendo ou não é
gratificante. Antigamente só apontavam o dedo. Hoje em dia não, hoje eu
o barbeiro”, conclui.

SOBRE O CURSO
O curso de Barbeiro tem carga
horária de 172 horas e é ofertado
nas unidades do Senac em Ceilândia, Gama, Sobradinho, Taguatinga
e Setor Comercial Sul (Jessé Freire).
Para o primeiro trimestre de 2020,
estão previstas oito turmas, algumas
iniciando em janeiro.

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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IMAGIN E
INCLUS ÃO SOCIAL
FEITA DA MANEIR A
MAIS SOLIDÁ RIA:
COM AMOR.

A gente faz.
E faz bem.

250 Entidades Sociais cadastradas

Mais de 1 milhão de kg de alimentos doados em 2018

Mais de 60 mil pessoas carentes atendidas

A Fecomércio-DF, por meio do Sesc, acredita que um país sem fome e sem desperdício é possível.
É por isso que o programa Mesa Brasil Sesc existe. Um banco de alimentos que busca onde tem
sobra e entrega onde tem falta. Um projeto que trabalha forte para atender milhares de pessoas
carentes por mês no Distrito Federal. Sempre com a preocupação de oferecer alimentação
selecionada e cuidado nutricional para todos. Isso é inclusão. Isso é cidadania. Isso é ser Sesc.
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transformando vidas

DESTAQUE NAS PARALIMPÍADAS
Aluno do Sesc Davi Carlos Braga, de 16 anos, participou da
competição conquistando o título de melhor goleiro
Por Sacha Bourdette

O

Distrito Federal conquistou na
última semana o terceiro lugar
geral nas Paralimpíadas Escolares 2019, realizada em São Paulo. O
aluno do Sesc Taguatinga Norte, Davi
Carlos Braga, de 16 anos, participou
da competição conquistando o título
de melhor goleiro. A orientadora do
Ensino Médio da Edusesc Taguatinga Norte, Elizângela de Jesus Lima,
atribui o excelente desempenho de
Davi Braga à parceria entre o Sesc-DF e o Cetefe (Organização não-governamental Associação do Centro
de Treinamento de Educação Física
Especial). Uma parceria que surgiu
da necessidade de indicar os alunos

do Sesc-DF com algum tipo de deficiência a melhor pratica esportiva
para determinado trauma ou lesão.
A avaliação de cada aluno é feita por
uma equipe multidisciplinar formada
por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e educadores físicos para
identificar quais as atividades recomendadas de acordo com o nível de
comprometimento da lesão ou do
trauma.
“Foi graças ao incentivo do Sesc
e a parceria com o CETEFE que a
vida do Davi, com paralisia cerebral,
foi transformada. Foram muitas conquistas este ano em virtude do esporte: autonomia, uma viagem sem

Foto: Cristiano Costa

Davi Carlos Braga, mostra seu troféu de melhor goleiro.
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a família, a independência com cuidados pessoais, enfim foram muitos
ganhos na vida do aluno”, afirma
a orientadora Elizângela de Jesus
Lima. A delegação brasiliense terminou os jogos com 55 medalhas, das
quais 21 de ouro, 21 de prata e 13 de
bronze.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

PACOTES TURÍSTICOS PARA 2020
Sesc divulga destinos disponíveis para excursões e passeios em
todas as regiões do Brasil
Por Carolina Oliveira

O

Sesc-DF lançou 17 pacotes de
viagens para vários estados
brasileiros em 2020. Jericoacoara (CE), Luís Correia (PI), Rio de
Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Cidade
de Goiás (GO) e Aracaju (SE) são alguns dos destinos. Os pacotes, com
valores a partir de R$ 780, incluem
transporte aéreo ou terrestre, seguro viagem, guias credenciados pelo
Ministério do Turismo e monitores
do Sesc-DF.
Para agendar e conhecer os valores e as formas de pagamento é
necessário entrar em contato com
as unidades. De acordo com a diretora de Programas Sociais, Nina
Fontes, o Turismo Social realizado
pelo Sesc é uma forma de ampliar o
acesso da população à atividades de
lazer e cultura. “Ao longo dos anos,
nossa proposta enquanto instituição
social tem sido promover o bem-es-

tar social da clientela preferencial
do Sesc, proporcionando qualidade
de vida e estimulando contatos com
novas paisagens, realidades e identidades brasileiras”, afirma.
Para o ano de 2020, estão previstas mais de 110 excursões e
passeios para todas as regiões do
Brasil. Os pacotes oferecidos contam com profissionais qualificados,
conforto, comodidade, segurança e
preços atraentes. “Nosso foco é o
público com menor poder aquisitivo,
o que nos torna diferenciados dentro de um contexto comercial. Nosso
intuito basilar é o de promover diferentes visões do Brasil relacionadas,
especialmente, com a cultura e história de cada região, assegurando,
portanto, a ação educativa como
ponto imprescindível em sua ação
social” explica Nina Fontes.

DESTINOS E DATAS:
Caldas Novas/GO
Datas: 8 a 13 de janeiro de 2020
11 a 16 de fevereiro de 2020
22 a 27 de março de 2020
Estância Park Hotel – Anápolis/GO e
visita ao Outlet Premium
Data: 24 a 27 de janeiro de 2020
Luis Correia, Delta do Parnaíba/PI e
Jericoacoara/CE
Data: 20 a 31 de março
Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Niterói e Petrópolis/RJ
Data: 21 a 28 de janeiro de 2020
Fortaleza/CE
Data: 4 a 11 de fevereiro de 2020
Cidade de Goiás/GO
Data: 21 a 26 de fevereiro (carnaval)
Aracaju/SE
Data: 21 a 27 de janeiro
Rio de Janeiro – Desfile das Campeãs
Data: de 29 de fevereiro a 5 de março
de 2020
Contato:
Sesc 504 Sul: 3217-9120
Sesc Taguatinga Norte: 3451 9105
Sesc Ceilândia: 3379 9532
Sesc 913 Sul: 3445 4425
Sesc Gama: 3484 9112
Sesc Guará: 33839120
@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br
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direito da empresa

A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PELAS
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS
As sociedades empresárias
estão submetidas à elevada carga
tributária tanto na esfera federal,
quanto junto aos Estados e municípios. Em muito dos casos, a empresa passa por dificuldades e não
consegue adimplir com os tributos
devidos. Nesta hipótese, poderíamos pensar que, nas sociedades
limitadas, apenas os bens da empresa responderiam pelas dívidas
junto ao fisco. Ou seja, o patrimônio particular dos sócios não seria
atingido quando o tributo deixasse
de ser pago.
Esta noção, no entanto, não se
mostra totalmente precisa, pois o
direito tributário permite sim, em
duas situações, que haja a responsabilização direta dos sócios
quando não ocorrer o pagamento
dos impostos. A primeira situação
é trazida pelo artigo 135 do Código
Tributário Nacional, o qual fixa que
“são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes

de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
O fisco vinha interpretando de
forma ampla o referido art. 135,
admitindo que a dívida tributária
fosse cobrada de qualquer sócio,
incluindo aqueles que jamais participaram da administração. O fisco
também adotou o entendimento de
que o não pagamento do tributo já
configurava, por si só, violação à lei,
e, consequentemente, permitia que
a dívida fosse exigida diretamente
dos sócios.
Estas posições geraram muitas
contestações judiciais. A questão
apenas foi pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula 430, a qual fixa: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só,
a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”
A Corte fixou, assim, limites importantes à execução fiscal. Caso
a empresa fique impossibilitada de
pagar os tributos devidos, não haverá
automaticamente a responsabilização dos sócios administradores. Para
que a cobrança efetivamente chegue
ao sócio, deverá ser evidenciado que
este praticou atos com excesso de
poderes, infração à lei ou ao contrato
social da sociedade limitada.

Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais
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A segunda situação de responsabilização direta dos sócios ocorre
quando a empresa “fecha as suas
portas” sem proceder a qualquer
registro nos órgãos competentes.
Ou seja, a empresa não realiza a
sua baixa na junta comercial, na
receita federal e nas secretarias
de fazenda. Neste caso, aplica-se a
Súmula 435 do STJ que fixa: “presume-se dissolvida irregularmente
a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio gerente.” Trata-se de uma regra muito
perigosa, pois caso a sociedade limitada desapareça, a mão pesado
do fisco cairá automaticamente sobre a pessoa física do sócio.
Portanto, hoje, o sócio administrador deve estar bem ciente sobre
a possibilidade de ser responsabilizado diretamente pelo pagamento
dos créditos tributários. Seu patrimônio pessoal pode, assim, ser
objeto de penhora ou mesmo de
indisponibilidade para o pagamento de uma conta que costumam
ser elevada, ante a incidência de
multas qualificadas, correção pela
Selic e juros de mora. Em síntese,
no campo tributário, o administrador “deve olhar muito bem aonde
pisará, antes de dar o seu passo.”

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de Outubro/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
Apartamentos e Casas

Loja e Salas Comerciais

Comercialização

locação

“É possível observar novo crescimento do IGP-M (Índice Geral de
Preços do Mercado), possivelmente justificado pela elevação do
INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção) e consequente
reajuste dos contratos de aluguel evidenciados no período. Além do
mais, observa-se uma elevação geral dos indicadores inflacionários,
situação motivada por um leve aquecimento da economia.”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Acompanhe as
principais oportunidades de
negócios imobiliários:
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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

Na esfera federal, desconsideradas as turbulências políticas, a
economia está em ritmo de recuperação lenta. Tanto na geração de
empregos com carteira assinada,
quanto no aumento do consumo.
Déficit orçamentário de 2019 aponta para uma substancial redução e
liberação de contingenciamentos
tem gerado mais otimismo no setor
produtivo.

A taxa de inflação nacional em
outubro ficou em 0,10%, e quando anualizada o indicador mostra
2,54%, bem abaixo do centro da
meta, hoje fixado em 4,25%. No DF
o comportamento foi melhor para
a inflação anual com indicador em
1,60%, e também para inflação do
mês que ficou em 0,08%.
Quanto ao endividamento das
famílias do DF, o indicador da dívida impagável continuou estável em
0,1,% nos últimos três meses. Os
demais indicadores ficaram assim:
cartão de crédito, redução de 0,2
ponto percentual; inadimplência,
redução de 0,2 ponto percentual; e
o endividamento geral, crescimento
de 0,9 ponto percentual.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
Outubro 2019

Outubro
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Setembro

Agosto
91,7%
91,9%
90,9%

Cartão de Crédito

Dívida impágavel

Inadimplência

Dívida Total
Fonte: CNC

Há também expectativas de expressivo crescimento no volume de
vendas do comércio, tanto no DF
quanto nos demais estados. Tudo
em decorrência da proximidade da
Black Friday e também pela liberação de recursos do FGTS e pelo
pagamento da segunda parcela do
13º salário.

0,1%
0,1%
0,1%
10,7%
11,5%
12,3%
80,8%
80,3%
80,6%

O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias (ICF/DF), apresentou elevação considerável no período
agosto a outubro, fechando o período em 101,5 pontos: 2,1
pontos a mais quando comparados os meses de setembro
em relação a outubro. Quanto às classes de renda o comportamento não foi diferente: na classe de até 10 SM houve
elevação de 1,7 ponto, enquanto na classe superior a 10 SM
essa elevação foi de 5,2 pontos.
ICF - Intenção de Consumo das
Famílias Distrito Federal
Outubro

Setembro

Outubro 2019

Agosto

Taxas de Juros Pessoa Jurídica
112,9
107,7
107,1

Mais de
10 SM
96,2
94,5
92,1

Até
10 SM

101,5
98,7
96,9

Geral
SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

O nível de otimismo dos empresários, nos três meses
analisado, apresentou pequena elevação em todos indicadores. O ICEC/DF, comparando os meses de setembro e outubro, apresentou o seguinte quadro: indicador de investimentos elevação de 2,4 pontos; elevação de 1,0 ponto no indicador
de expectativas; elevação de 2,7 pontos no indicador das condições atuais; e elevação de 2,0 pontos no indicador geral.
ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF
Outubro
Indicadores de
investimento

Setembro

Outubro 2019

Agosto

Geral

Fonte: CNC

Conta garantida

167,9
166,9
165,6
102,2
99,5
95,0

Outubro 2019

Desconto de
duplicatas

Outubro

20,98%
17,32%

Setembro

21,84%
18,02%

Agosto

22,13%
18,30%

120,22%

121,21%

122,96%

Taxas de Juros Pessoa Física
Outubro

Setembro

Agosto
114,11%
115,56%
116,54%

Empréstimo
pessoal
Financeiras

CDC
Automóveis

Outubro 2019

50,41%
51,85%
52,16%
19,56%
19,99%
20,27%
274,43%
275,24%
277,26%

Cheque
especial

268,44%
266,06%
266,85%

Cartão de
crédito

126,6
124,6
121,5

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Empréstimo
pessoal
Bancos

109,6
107,2
104,0

Indicadores das
expectativas

Indicadores das
condições atuais

As taxas de juros, à exceção do Cartão de Crédito,
continua mantendo uma trajetória descendente, verificada desde junho, apresentando pequenas variações. As
taxas mais representativas para o setor produtivo e para
as pessoas, continuam em patamares elevados e registraram os seguintes números em outubro: 1) para a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 0,99 ponto percentual, fixando-se em 120,22%; 2) para a Pessoa
Física, a taxa do Cheque Especial, apresentou pequena
redução (0,81 ponto percentual).

Juros do
comércio

77,14%
77,95%
78,36%

Fonte: ANEFAC
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VERDE E AMARELO NAS RELAÇÕES DO
TRABALHO...PASSA?
Em novembro a MP 905 trouxe uma
grande surpresa: o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Com a finalidade
de gerar novos postos de trabalho com
quatro tipos de vínculos laborais (menor
aprendiz; contrato de experiência; trabalho intermitente; e, trabalho avulso)
em até 20% (vinte por cento) do total dos
contratos, apresentou uma verdadeira
desoneração da folha de pagamento
com a redução do depósito do FGTS que
ficou limitado a 2% (dois por cento) e
com a isenção da contribuição previdenciária, do salário-educação e das contribuições sociais destinadas ao SESI,
SESC, SEST, SENAI, SENAC, SENAT,

Calendário

SEBRAE, INCRA, SENAR e SESCOOP.
Também trouxe outras novidades como
a definição de regras para o trabalho
aos domingos e feriados; a determinação de fiscalizações orientativas pelos
fiscais do trabalho, com multas menores; alterações importantes nas regras
da participação nos lucros; e o fim da
contribuição social de 10% sobre o saldo do FGTS, aquele que elevou a “multa
dos 40%” para 50%. Essa proposta, que
ainda traz outras questões relevantes
(abertura dos bancos aos sábados, benefícios alimentícios, regulamentação
das gorjetas, contribuição de 7,5% para
quem recebe seguro desemprego, ...),

foi apresentada ao Congresso Brasileiro como Medida Provisória. Ocorre que
o governo federal vem apresentando
diversas medidas que o congresso não
vem confirmando, até mesmo em decorrência da frágil articulação política.
Sem dúvida, as relações trabalhistas
precisam evoluir para que os empreendedores tenham maior segurança jurídica no propósito de investir. Não temos
dúvidas de que essa MP contribuirá, em
muito, para o aumento de oferta de vagas, mas ainda carecemos de mais investimentos na formação acadêmica e
técnica de nossos trabalhadores. A ideia
é boa, mas, passa?

15/12/2019 a 15/01/2020
O QUÊ e QUANDO pagar?

20/DEZ

• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas
desoneradas) referente à 11/2019.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 11/2019.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 11/2019.
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 11/2019.
• SIMPLES NACIONAL referente à 11/2019.
• ISS e ICMS referente à 11/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).
• Data limite para pagamento da 2ª parcela do 13º Salário
• Contribuição Previdenciária (empregadores, inclusive empregador doméstico) referente do 13º Salário.

24/DEZ

PIS e COFINS referente à 11/2019.

30/DEZ

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 11/2019
• 3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 3º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 11/2019.
• IRPJ e CSLL referente à 11/2019, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei
11.941/2009 (consolidado).
• Data limite para pagamento da 2ª parcela do 13º Salário.

07/JAN

• Data limite para pagamento dos Salários referente à 12/2019.
• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 12/2019.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 12/2019.

15/JAN

• Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 12/2019.

Cristiano Costa

O QUÊ e QUANDO entregar?
20/DEZ

• Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a
11/2019, incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

20/DEZ

• Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 10/2019.

30/DEZ

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 11/2019.
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 11/2019.
• Declaração de Movimentação com Criptoativos a SRF/MF referente à 11/2019.

07/JAN

• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 12/2019.
•Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas (eSocial) a SRF/MF referente à 12/2019.

15/JAN

• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 11/2019.
• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 12/2019.

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

Por dentro do sistema

DESTAQUE NO
MERCADO

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

BANCO DE
TALENTOS

P

A

Por Fabiola Souza

E

ntre os meses de outubro e
novembro, as solicitações de
estagiários e jovens aprendizes
alcançaram recorde de inserções de
jovens no mercado de trabalho. É o
que mostra o Instituto Fecomércio.
Segundo a instituição, somente em
2019, o IF proporcionou a oportunidade do primeiro emprego para
mais de 3.849 estudantes. Desse
número, só os meses de outubro e
novembro foram responsáveis por
inserir 833 estudantes no mercado
de trabalho da capital.

ara garantir que o desenvolvimento profissional dos jovens aprendizes inseridos no
Programa Jovem Aprendiz do IF
“Aprendendo a Fazer” seja de excelência, a gestão técnico-pedagógica
tem exercido, mensalmente, inúmeras atividades complementares
à formação teórica dos estudantes.
Nos meses de outubro e novembro,
os estudantes realizaram diversas
visitas técnicas e culturais, entre
elas: Feira do Livro, Senado Federal,
Banco Central, Museus da Caixa e
dos Correios. O objetivo do IF com
este tipo de atividade é assegurar
uma educação inclusiva e equitativa
de qualidade e ampliar as oportunidades de aprendizagem.

tuando há mais de 20 anos no
mercado, o Instituto Fecomércio direciona, mensalmente,
centenas de jovens às empresas
parceiras. Fique atento e não perca a oportunidade de inserir-se no
mercado de trabalho. Faça a sua
inscrição no IF Estágio ou no Programa Jovem Aprendiz “Aprendendo
a Fazer” pela internet: www.institutofecomerciodf.com.br. As vagas são
para maiores de 14 anos.
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por dentro do sistema - sesc

UM PASSEIO PELO FUNDO DO MAR
Projeto inédito do Sesc-DF leva oceanário para escolas de todo o DF

Fotos: Cristiano Costa

Por José do Egito

A

partir de agora, alunos de todo
o Distrito Federal poderão fazer um passeio pelo fundo do
mar em pleno centro-oeste. O projeto Sesc Oceanário - As Maravilhas
do Fundo do Mar foi inaugurado no
dia 4 de novembro, e a estrutura foi
toda pensada para gerar encantamento nos estudantes. O oceanário
é reproduzido em um domo inflável
digital, parecido com um planetário,
onde serão reproduzidos filmes para
que crianças e adolescentes façam
uma imersão pelo fundo do mar,
rios e lagos do Brasil. As atividades
do projeto também incluem exposições e oficinas.
De acordo com o diretor regional do
Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro, o
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projeto tem como objetivo proporcionar às diversas escolas do Distrito
Federal uma experiência inovadora
em ciências. “Nosso intuito é atender diferentes escolas da cidade,
sobretudo as públicas e popularizar
biologia marinha por meio da elaboração e aplicação de atividades científicas lúdicas”, explica.
A Escola Classe nº 06 de Taguatinga
foi a primeira a conhecer o oceanário
na inauguração. O domo é itinerante
e vai visitar as escolas de todo o DF.
Para participar, é necessário entrar
em contato com o Sesc-DF para
solicitar a visita do Oceanário nas
escolas. Cada sessão comporta até
40 visitantes e a participação é gratuita. De acordo com a coordenadora pedagógica do Sesc-DF, Patrícia

Souza, o oceanário vai proporcionar
aos estudantes do DF um contato
direto com as ciências dos mares e
oceanos. “Considerando que a região do cerrado tem pouco acesso
a experimentar a vida marinha in
loco, este projeto colocará em evidência a extraordinária riqueza dos
ecossistemas marinhos para que os
visitantes, em um ambiente lúdico e
com informações cientificas atuais,
possam conhecer e, principalmente,
preservar estes ambientes e seus
seres”, explica.

do o tema em sala de aula. Temos
feitos recolhimento de materiais de
plástico e não usamos mais copos
descartáveis na escola para falar sobre a importância da reciclagem. No
entanto, não temos uma estrutura
como essa para mostrar aos alunos
o impacto dessas nossas atitudes no
fundo do mar. Por isso, essa atividade foi tão importante. Parte dos nossos alunos sequer conhece a praia,
então não tinha uma real dimensão
do que acontece no fundo do mar”,
conta.

A professora da Escola Classe nº 06,
de Taguatinga, conta que essa visita ao oceanário do Sesc é um complemento às atividades que a escola
promoveu durante o ano sobre sustentabilidade. “Nós temos trabalha-

A professora explica ainda que a participação dos alunos no oceanário
deu abertura para uma discussão a
mais em sala de aula: O vazamento de óleo nas praias do Nordeste.
“Como muitos alunos não sabiam

sobre a quantidade de vida que existe
dentro do mar, essa é uma oportunidade para falar sobre os estragos
que essa tragédia traz para nós”,
conta.
A vice-diretora da Escola classe nº
19 de Taguatinga, Mariana Alves de
Azevedo, conta que essa ferramenta
tem mais poder que os livros usados
em sala de aula. “Isso aqui para eles
é muito rico. A nossa clientela são
crianças bem carentes, escola integral, eles ficam 10 horas na escola e,
quando acontece um projeto desse
para as nossas crianças, é algo extraordinário, é inesquecível”, conta.
O domo é itinerante. Durante todo o
mês de novembro, o projeto passou
por diversas escolas públicas. As escolas que desejam receber a visita
o oceano itinerante no próximo ano
devem entrar em contato com o Sesc-DF e solicitar a visita. Cada sessão
comporta até 40 visitantes, por isso,
geralmente, as equipes passam o
dia todo em uma escola para que
sejam realizadas diversas sessões. A
participação no oceanário é gratuita.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br
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tecnologia

Renato Carvalho
Moringa Digital

cafezinho@moringa.com.br

OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS DE 2019

O

ano de 2019 está chegando ao
fim, e não poderíamos deixá-lo
terminar sem falar um pouco
sobre as tecnologias que evoluíram
nesse ano e que continuarão a nos
surpreender em 2020. Esses são avanços que impactam campos como saúde, agricultura, sustentabilidade entre
outros. Eles mostram um pouco dos
caminhos que estamos seguindo e o
que podemos esperar de mudanças
em nosso planeta nos anos que virão.
O primeiro avanço que queria
destacar é a questão dos bioplásticos.
Atualmente, estima-se que 8 milhões
de toneladas de lixo plástico vão parar
em nossos oceanos todos os anos.
Isso tem se tornado um desafio cada
vez mais sério para tratarmos. Os
bioplásticos podem ser uma solução
para isso, já que sua degradação é
muito mais rápida e menos poluente.
O problema é que muitos materiais
usados em sua produção não tem
a mesma resistência dos plásticos
convencionais. Isso pode estar
mudando com o uso de celulose
ou lignina, provenientes de restos
de plantas. Isso não só poderá
resolver a questão da resistência dos
bioplásticos como também contribui
com a economia circular, com o
reaproveitamento de rejeitos.
Outro avanço vem para a
agricultura. Com o aumento da
população mundial, a demanda por
alimentos é cada vez maior, e sua
produção pode gerar um desgaste
acelerado no solo. Novos fertilizantes
tem focado em sua habilidade de

liberar controladamente os nutrientes
que o determinado solo precisa. Além
disso, os novos produtos usam fontes
mais eco-friendly de nitrogênio e
microorganismos, buscando reduzir
cada vez mais a dependência de
amônia e ureia, que tendem a ser mais
danosas ao ambiente.
Já na área de saúde, um ponto
que tem chamado atenção é o estudo
das
“proteínas
intrinsecamente
desestruturadas”,
que
estão
associadas a casos de câncer e
outras doenças. Por não possuir
uma estrutura rígida, esse tipo de
proteína se torna muito difícil de tratar.
Recentemente, contudo, cientistas
descobriram uma maneira de impedir
essa mudança de estrutura, o que
tornaria os tratamentos mais efetivos.
Isso pode significar um avanço sensível
no tratamento do câncer.
Ainda na área da saúde, outro
avanço muito interessante está
no armazenamento e distribuição
de alimentos. Estima-se que,
anualmente, 600 milhões de pessoas
ingerem alimentos contaminados.
Usando a tecnologia blockchain,

seremos capazes de rastrear todos os
passos da cadeia produtiva de modo
muito mais rápido do que antigamente,
localizando mais facilmente fontes de
epidemias, por exemplo. Além disso,
sensores especiais incluídos nas
embalagens podem indicar quando
um alimento está prestes a estragar
ou já esteja estragado.
Por último, acho interessante
destacar um avanço muito bacana em
armazenamento de dados. Atualmente
geramos um total de 2.5 quintilhões
de bytes de dados todos os dias e o
armazenamento disso tudo se torna
cada vez mais desafiador. No entanto,
pesquisas recentes estão descobrindo
formas de colocarmos esses dados
em armazenadores baseados em
DNA. Estima-se que toda a produção
de dados do mundo de um ano todo
poderia ser salva em um cubo de DNA
medindo apenas 1m².
Estamos nos aproximando do final
da segunda década do século XXI, e os
avanços tecnológicos que temos feitos
nos deixam muito curiosos para saber
o que mais o futuro nos reserva. Mal
posso esperar para ver.

• -67°C: TEMPERATURA REGISTRADA NO INVERNO DA CIDADE RUSSA DE VERKHOYANSK, EM 1892
• 2.5 QUINTILHÕES: QUANTIDADE DE BYTES PRODUZIDOS DIARIAMENTE NO MUNDO
56 Revista Fecomércio DF

GADOMANCER
Quem achou que a Realidade Virtual era uma diversão que só poderia ser
aproveitada por seres humanos estava redondamente enganado. Na Rússia,
mais precisamente na cidade de Krasnogorsk, fazendeiros participaram de
um experimento no qual colocaram óculos de realidade virtual em suas vacas,
os óculos transmitiam cenas de pastos verdejantes em uma tarde de verão,
cenário muito diferente daquele conhecido pelas vaquinhas russas. O objetivo
do experimento era ver se essa simulação poderia interferir na qualidade do
leite produzido, já que, de acordo com os pesquisadores, o estado emocional
dos animais influencia bastante nesse quesito. Os óculos foram produzidos
especialmente para encaixar na estrutura da cabeça dos animais e, por incrível que pareça, resultados iniciais se mostraram promissores. Quem sabe
essa não será a novidade das padarias em 2020?

A VOLTA DE UM
CLÁSSICO?
Quem viveu no anos 2000 lembra a sensação que foi o primeiro Motorola
Razr, conhecido também como V3. Seu design fino e elegante conquistou
vários corações, marcando uma época na qual os Smartphones ainda eram
sonhos distantes. E para alegria dos saudosistas, a Motorola anunciou a
atualização do modelo, o Razr 2019. O aparelho terá um design parecido
com seu antecessor, mas as mudanças serão marcantes, a começar pelo
grande visor interno, com tela alongada e flexível de 6,2 polegadas no formato wide. Além disso, o aparelho conta com duas câmeras, uma frontal
de 5 MP e outra principal de 16 MP, 128 GB de armazenamento e virá com
o sistema Android 9.0 (Pie). Ainda não temos data de lançamento no Brasil
Valor: R$ 1.499,99 (preço sugerido)

BEM VINDOS AO MINORITY REPORT
O governo chinês anunciou recentemente a obrigatoriedade do escaneamento facial para pessoas que desejam adquirir um chip de telefone ou
plano de internet no país. A medida, segundo o
governo, visa “proteger os legítimos direitos e
interesses dos cidadãos no ciberespaço” e coibir crimes que envolvam roubo de identidade. A
nova regra obriga operadoras a usar reconhecimento facial para a confirmar que um cliente
corresponde a sua identidade e também proíbe
a transferência de cartões SIM entre pessoas. A
nova medida, apesar de se justificar num viés de
proteção antifraude, facilita o acompanhamento
pelo governo daquilo que seus nacionais fazem
na internet, aumentando ainda mais o controle
já rígido que o país exerce na rede.

• 1,386 BILHÃO: POPULAÇÃO ATUAL DA CHINA
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por dentro sistema - senac

INOVAÇÃO E FEIRA DE NEGÓCIOS
Faculdade Senac-DF promove encontros sobre o turismo e
tecnologia
Por Luciana Corrêa e Silvia Melo

A

Faculdade de Tecnologia Senac-DF realizou, de 11 a 13 de
novembro, a 18ª Jornada do
Projeto Interdisciplinar, onde alunos
e professores se reuniram para atividades como seminários, palestras,
exposições e feira de negócios. O
encontro acadêmico foi realizado no
campus da 903 Sul, com o objetivo
de divulgar os trabalhos realizados
pelos alunos, além de estimular o
debate e a troca de experiência com
outras instituições. Esse ano, o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAP-DF) patrocinou as atividades dos dois primeiros dias.
O 1º Seminário de Inovação Disruptiva no Turismo do DF, no dia 11,
contou com a participação da secretária de Turismo do DF, Vanessa
Mendonça, que na abertura falou
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sobre a evolução do mercado e o
potencial que Brasília possui para
inovar. “A cidade já nasceu disruptiva e carrega em seu DNA a inovação.
Brasília vai comemorar 60 anos ano
que vem, e se há alguma cidade no
mundo que quebrou diversos paradigmas e se transformou em uma
metrópole que é um museu e representa muito mais do que as pessoas pensam de um destino turístico,
é a nossa cidade. É um prazer estar
aqui e ver uma plateia com tantos
jovens investindo seu tempo na qualificação, na economia criativa, na
proposta de entender esse mercado
que é o que mais cresce no Brasil e
no mundo, que é o de turismo. É o
que mais emprega e gera empregos,
além de promover mudanças no
país, na economia em diversas capi-

tais de todo o mundo”, motivou.
O diretor geral da Faculdade
Senac-DF, Luiz Afonso Bermúdez,
agradeceu a presença da secretária
e anunciou o lançamento para 2020
do curso de graduação Gestão de
Turismo. “Queremos agradecer a todos que colaboraram para realização
desse momento. Ano que vem teremos novas instalações para Faculdade, que inclusive os turistas poderão
visitar, pois será exemplar”, instigou.
O presidente do Sindeventos-DF,
Luís Otávio Rocha Neves, marcou
presença no evento e falou com os
participantes. “Para quem está aqui,
quer inovar, está pensando no seu
futuro e no da cidade, está procurando novidades, saiba que o turismo
em Brasília ainda está muito novo,
tem muito que crescer. Há diversas

formas de atender bem o turista, em
qualquer setor, seja na alimentação,
nos hotéis, no comércio. Temos um
diferencial, por sermos uma cidade
ímpar, diferenciada”, falou.

FEIRA DE NEGÓCIOS

Foto: Raphael Carmona

Música, dança, grafite, teatro,
exposições e comercialização de
diversos produtos marcaram a Feira de Negócios, realizada no dia 12.
Em sua 18º edição, a feira teve como
tema principal a inovação do turismo
no Distrito Federal e reuniu empresas, empreendedores e atores do
turismo local que expuseram seus
produtos em estandes e puderam
mostrar sua atuação no DF. De acordo com o diretor geral da Faculdade
Senac-DF, Luiz Afonso Bermúdez,
a função da faculdade é promover
esse tipo de encontro, não só com
o setor empresarial, mas com o poder público e a sociedade civil. “Uma
faculdade que ensina, que é modelo, e que é mantida pelo setor empresarial, tem que promover esse
tipo integração entre empresários,
sociedade civil e governo”, afirma,
destacando a participação dos empreendedores que estavam expondo
seus produtos.
A Feira de Negócios, além de
ser um trabalho acadêmico do 3º
semestre do curso de Gestão Comercial, tem o objetivo de estimular
ações práticas alinhadas à teoria
que são desenvolvidas em sala de
aula. “O objetivo principal é dar essa
possibilidade aos alunos de pratica-

Feira de Negócios

Presidente do Sindeventos Luís Otávio Rocha Neves e Professor Marcelo Ottoni

rem aquilo que eles aprendem em
sala de aula e, além disso, fazer com
que a Faculdade Senac seja uma
promotora, uma conectora de demandas do empreendedorismo, do
mercado, trazendo a inovação como
pano de fundo que é o foco dessa feira em especial”, explica o professor
da Faculdade Senac e turismólogo
Marcelo Ottoni.
Para Laisla Vieira Santos, do
curso Gestão Comercial, a Feira de
Negócios é importante porque os
alunos colocam em prática o que

aprenderam em sala de aula. “A
gente aprende a fazer novos contatos, coloca em prática as matérias de elaboração e organização
de eventos, de comunicação, enfim,
tudo o que a gente aprende na teoria
a gente consegue aplicar em uma
feira como essa. Temos que correr
atrás de tudo, fazer orçamentos,
buscar o menor preço. Então todo o
conhecimento é válido e é aplicado”,
explica a estudante.

SEMINÁRIO IOT
No dia 13, foi realizado o 9º Seminário de Tecnologia da Faculdade
Senac-DF com o professor Wisley da
Silva Paulo, que ministrou a palestra
Desafios do IoT (Internet das Coisas).
Especialista em redes de computadores e segurança da informação e
mestre em Direção Estratégica em
TI pela Universidad Europe del Atlántico, o professor abordou em sua
palestra o conceito, números IoT e
previsões no mundo, como começar
projetos IoT e os recursos necessários para realizá-los, como avançar
em projetos IoT e os desafios de projetos de IoT.
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sindicatos

SINDMAC COMEMORA BOM
MOMENTO PARA O SEGMENTO
Entidade que representa o comércio varejista de materiais de
construção aproveita momento de boas vendas e cobra fiscalização
do governo para coibir concorrência predatória na cidade

Fotos: Cristiano Costa

Por Daniel Alcântara

A

pós anos de crise o Sindicato
do Comércio Varejista de Materiais de Construção (Sindmac-DF) informa que existe uma
melhora no segmento em Brasília.
O presidente da entidade, Carlos
Aguiar, diz que o brasiliense está voltando a reformar suas residências.
Além disso, as construtoras estão
lançando novos prédios na cidade,
o que acaba aquecendo as lojas de
material de construção. Segundo
Carlos, o melhor período para os
empresários do ramo é de junho até
novembro, quando a população já
quitou suas obrigações de início de
ano, como IPVA e IPTU. “Percebemos
melhora nesse ano. O governo está
desburocratizando alguns assuntos,
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a Junta Comercial do DF está mais
ágil, facilitando a abertura de novas
empresas, tudo isso faz com que o
dinheiro gire na economia local”, informa Carlos.
Apesar das boas notícias, o sindicato
reclama da concorrência desleal na
cidade. Segundo Carlos, o setor de
atacado de material de construção
tem concorrido com o varejo, fazendo que algumas lojas fechem e franquias de grande nome deixem a cidade, como foi o caso da Tend Tudo, que
fechou suas duas lojas no DF. “Existe
uma concorrência desleal por parte
de alguns atacadistas da cidade. Eles
acabam se utilizando dos benefícios
tributários para praticar venda direta
ao consumidor final, descumprindo

sua função e finalidade, que é vender
paras empresas varejistas que hoje
não tem nenhum benefício”, diz.
Carlos explica que se houvesse uma
fiscalização adequada por parte do
executivo local todos seriam beneficiados. Segundo ele, a arrecadação
do DF aumentaria, assim como as
vagas de emprego. “Haveria uma
redução da sonegação fiscal, preços justos e competitivos para o
consumidor final. O que se busca é
equilíbrio e forma justa para a sobrevivência de todos, cada qual seguindo seu papel definido em lei. Hoje,
infelizmente não existe fiscalização
para combater essa distorção. Não
somos contra, mas queríamos que a
concorrência fosse justa e não preda-

“

Percebemos melhora nesse ano. O
governo está desburocratizando alguns
assuntos, a Junta Comercial do DF está
mais ágil, facilitando a abertura de
novas empresas, tudo isso faz com que o
dinheiro gire na economia local.

“

Carlos Aguiar, presidente do Sindmac-DF
tória”, esclarece Carlos. O sindicato
cobra maior atenção do governo, já
que o segmento varejista de material
de construção é um dos maiores responsáveis pela arrecadação do ICMS
no DF. “Já realizamos audiências públicas sobre esse assunto e queremos alguma resposta”, informa.
Carlos diz que apesar da falta de fiscalização, é possível enxergar o atual
momento do governo do Distrito Federal com muita expectativa e espera
que a questão do Centro Administrativo do DF, em Taguatinga, seja
resolvido o quanto antes. Em abril
deste ano, o governador do DF, Ibaneis Rocha, adiou o termo de autorização que permitiria a mudança para
o prédio. “Acredito que a mudança do

governo para Taguatinga seria muito
boa, geraria mais emprego, renda e
rechearia as cidades administrativas de empresas e movimento. Seria
de suma importância para o nosso
segmento”, informa o presidente do
Sindmac.
Sobre a atual gestão da Fecomércio-DF, Carlos explica que a mudança
foi muito boa. “O presidente Francisco Maia está nos surpreendendo.
Já foram criados vários grupos de
trabalho, câmaras temáticas e existe
um diálogo aberto e engrandecedor
dentro da entidade. A Federação está
mostrando para o que veio. Francisco Maia é um grande líder que está
unindo, ainda mais, o comércio de
todo o DF”, conclui Carlos.

APOIO EMPRESARIAL
O Sindmac está discutindo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
buscando equilíbrio para que o resultado seja positivo para todos. O
Sindicato também trabalha para
realizar ações em benefício dos empresários. Este ano alguns fóruns e
seminários junto ao segmento com
temas de interesse foram realizados.
Além disso, a entidade promoveu
missões empresariais na Bahia e no
Ceará. Carlos explica que o sindicato
também oferece um curso, em parceria com o Sebrae, para formação
de operador de empilhadeiras. O intuito é o de qualificar a mão de obra
do segmento e ajudar na evolução
das empresas da cidade.
Assessoria tributária, jurídica e conciliação trabalhista são ofertados
gratuitamente aos filiados. “Procuramos sempre oferecer vários
serviços aos nossos filiados com o
objetivo de fomentar o segmento.
Temos ainda convênio com empresa
de segurança do trabalho de forma
preventiva e repressiva; consultoria
do Sebrae com 70% de desconto;
sede própria que dispõe de auditório
completo com som e imagem para
treinamentos empresariais e colaboradores”, informa Carlos.
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novidades da base

SINDERCOM ASSINA
CONVENÇÃO COLETIVA
COM EMPREGADOS
DAS EMPRESAS DE
REPRESENTANTES
COMERCIAIS
Por Daniel Alcântara

C

om apoio da Fecomércio-DF,
o presidente do Sindicato das
Empresas de Representações
Comerciais (Sindercom-DF), William
Vicente Bernardes, assinou na manhã do dia 2 de dezembro, na sede
da Federação, com a presidente do
sindicato dos empregados do segmento (Sempreviajavend) Maria
Aparecida Lopes, a convenção coletiva de trabalho 2019/2020 da categoria. Ficou acertado um reajuste de

3% para os trabalhadores e também
3% de tíquete alimentação, que ficou
em R$ 20,60 por dia.
Sobre a lei que trata da defesa do
contribuinte, Dickens ressaltou que
o grupo tem debatido o assunto com
a deputada Julia Lucy, relatora do
projeto, e feito análises no sentido de
melhorar as normas atuais. “É muito
importante criar regras claras para estabelecer esse relacionamento entre o

fisco e o contribuinte”, destacou. Sobre
a reforma tributária, Charles Dickens
explicou que Delmasso vem escutando o setor produtivo para conhecer as
demandas. “O deputado está fazendo
um excelente trabalho. É preciso desburocratizar e reduzir a carga tributária
para os empresários poderem gerar
emprego, desenvolvimento e renda”,
disse.

SINDICATO DAS EMPRESAS
DO SEGMENTO DE
BOMBEIRO CIVIL PRETENDE
RELANÇAR SELO AMIGO
DO CONSUMIDOR
Por Daniel Alcântara

O

Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços e Especializadas em Bombeiro Civil do
Distrito Federal (Sepebc-DF) participou no dia 20 de novembro, de uma
reunião na Secretaria de Relações
Institucionais, com o Procon. A ideia
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do encontro foi o de relançar o Selo
Amigo do Consumidor. A iniciativa
tem como objetivo credenciar os estabelecimentos comerciais que respeitam o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

SINDICATO DAS
AUTOESCOLAS ASSINA
CONVENÇÃO COLETIVA
COM EMPREGADOS DO
SEGMENTO
Por Daniel Alcântara

C

om apoio da Fecomércio-DF,
o presidente do Sindicato das
Autoescolas
(Sindauto-DF),
Francisco Joaquim Loiola, assinou
no dia 28 de novembro, com o presidente do Sindicato dos Instrutores
e Empregados em Autoescolas (Siame-DF), Alan Germano, a convenção
coletiva de trabalho de 2019/2020.

Ficou acertado um reajuste 4% para
os trabalhadores do segmento e
também 4% no ticket, que ficou em
R$ 20,50 por dia. Para o presidente
do Sindauto, foi um ganho para os
dois lados. “Era um anseio resolver
essas questões. Acredito que avançamos”, informa Francisco Joaquim
Loiola. Já o presidente do Siame,

Alan Germano, disse que após algumas reuniões os direitos conquistados foram mantidos e o aumento
salarial dos trabalhadores garantido, qualificando a assinatura como
produtiva.

SINCOPEÇAS-DF ASSINA
CONVENÇÃO COLETIVA
COM O SINDICATO
DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO
Por Daniel Alcântara

O

presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios do Distrito
Federal (Sincopeças-DF), Sérgio Lucio Silva de Andrade, assinou no dia
19 de novembro, com a secretária-geral do Sindicato dos Empregados
no Comércio (Sindicom), Geralda
Godinho de Sales, a convenção cole-

tiva de trabalho de 2019/2020. Ficou
acertado um reajuste de 4% para os
funcionários que recebem acima do
piso e de 5,07% para os empregados
que recebem o piso. O piso salarial
dos profissionais é de R$ 1.154, dependendo da categoria profissional.
O ticket refeição ficou em R$ 17,50
por dia.
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MOBILIDADE ECOLÓGICA
Governo do Distrito Federal aposta em carros elétrico para
transporte de servidores e pretende economizar R$ 8 milhões
Por Luciana Corrêa

O

Governo do Distrito Federal
lançou o projeto VEM DF (Veículo para Eletromobilidade),
em outubro deste ano, e colocou
para teste 16 carros elétricos modelo Twizy, da fabricante Renault,
para serem compartilhados entre
os servidores públicos. Atualmente,
eles podem ser vistos rodando entre
o Palácio do Buriti e a Esplanada dos
Ministérios. Segundo o secretário de
Ciência, Tecnologia e Inovação do
DF, Gilvan Máximo, a frota alcançará 70 veículos em 2020 e servirá
para deslocamento entre os órgãos
do GDF. “Além de ser uma facilidade
para mobilidade e eletromobilidade
é uma responsabilidade ambiental.
É inadmissível que no século XXI,
com tantas tecnologias, ficar utilizando combustíveis fósseis. Nossa
preocupação maior é com o meio
ambiente. Somos o primeiro governo no mundo que faz esse tipo de
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projeto, que coloca carros elétricos
compartilhados para servidores públicos. Largamos na frente e é um
sucesso total. Agora o governador
quer que a gente aumente a frota,
pois com isso iremos economizar R$
8 milhões em combustível por ano”,
explicou Gilvan.
Para o abastecimento dos veículos, serão construídos 35 eletropostos em todo o DF ainda este ano e
será de uso gratuito também para a
população. “Diferente de São Paulo,
por exemplo, que tem 20 eletropostos privados, Brasília sai na frente
com 35 públicos e temos mais uns
10 em shoppings. Assim, o governo
quer incentivar o uso dos veículos
elétricos, com a isenção do IPVA por
cinco anos, com os eletropostos com
abastecimento gratuito, acredito que
por 2 ou 3 anos, e também quer isentar o ICMS. Seremos a cidade número um do país. A partir do ano que

vem, vamos aumentar ainda mais o
número de eletropostos”, promete o
secretário. Os veículos poderão ser
reservados e ter seu trajeto acompanhado por meio de um software desenvolvido pelo Parque Tecnológico
de Itaipu (PTI), o MoVE.
Para dirigir o Twizy é necessário
ter Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) categoria B. Ele funcionará
após a liberação no sistema e é acionado por meio de chave. Tem autonomia para rodar cem quilômetros
com carga completa e pode alcançar
a velocidade máxima de 80 km/h, é
de câmbio automático e pode levar
até dois passageiros. O investimento
total do projeto foi de R$ 3,1 milhões,
sendo R$ 2,1 milhões da ABDI, utilizados na compra dos carros e dos
eletropostos, e R$ 1 milhão do PTI,
com o desenvolvimento do software.

empresa do mês

A TRADIÇÃO DAS
PIZZAS DE NÁPOLES
A N Pizzeria Napoletana busca
traduzir o sabor da cultura Italiana
Por Jeniffer Rodrigues
pação de mais um sócio,
o ex cliente Luiz Gustavo
Teles e a abertura de uma
loja em outubro de 2019,
localizada na Asa Norte.
“A loja de Águas Claras já
vinha recebendo muitos
pedidos de abertura no
plano piloto, para muitos
clientes isso representava algo mais
perto de casa, pois muitos moravam
no Plano, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste. Por isso, já havia interesse em
oferecer um conforto maior para esses clientes. Além disso, também já
possuía o projeto da abertura de uma
pizzaria na Asa Norte, então foi natural essa união de ideias que possibilitou a abertura da loja da asa norte”,
explicou um dos sócios, Luiz Gustavo
Teles.
A inauguração da unidade da Asa
Norte ocorreu em soft opening, que
seria um lançamento simples, suave, oferecendo um cardápio reduzido,
contendo os sabores mais tradicionais. A partir daí, ocorreu a unificação
dos cardápios que representou para a
unidade da Asa Norte quase dobrar as
opções de pizza em relação ao período de soft opening. “A grande novidade da unidade da asa norte é a pizza
de 4 fatias que tem 25cm. Pensamos
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I

nspirados no preparo de pizzas da
cidade de Nápoles, localizada no
sul da Itália. Os empresários Giovanni Nappo e Ana Carolina Nappo
são os idealizadores da N Pizzeria
Napoletana. “Para quem é de Nápoles a pizza é um verdadeiro estilo de vida. Uma comida afetiva, um
vínculo indelével, entre as pessoas e
a cidade. Antes das lojas estreamos
no Parque da Cidade em 2013 com
outro clássico de Nápoles, a pizza
fritta. Foi um sucesso! Depois fomos
do outro lado do mundo em Perth,
Austrália. Continuamos a arte da pizza Napoletana, criando a empresa
081 e trabalhando em parceria com
o “Smokey Jack”, um food truck de
pizza com forno a lenha. Voltamos
em Nápoles para um semestre que
aprimoramos as nossas ideias e
técnicas e voltamos para Brasília
para montar o #TruckinhoDoAmor,
o food truck que foi precursor da
loja, contou Giovanni Nappo.
Com o pensamento de abrir uma
loja, os empresários se uniram a dois
clientes do food truck, Lucio Iannone e
Francesco Giordano, para tornarem-se sócios. Em novembro de 2018, a
unidade de Águas Claras foi inaugurada. Após um ano, a N Pizzeria Napoletana conta agora com a partici-

em uma medida que seria ideal para
quem quiser comer algo depois do
trabalho e que combinaria bem com
uma cervejinha gelada. É a pizza ideal
para um happyhour! Nosso cardápio
é composto por sabores tradicionais
napolitanos, além de algumas criações nossas como a pizza Calabria e
Strateatella”, disse Luiz Gustavo Teles.
Sobre os sabores das pizzas da N
Pizzeria Napoletana as mais procuradas são a de Margherita Clássica
e a Calábria. Sendo que a primeira
é diferente da margherita brasileira,
pois é acompanhada de uma camada
de molho de tomates pelados da região de Nápoles, pedaços de queijo e
finalizadas com manjericão e azeite
oliva. Já a Calábria trata-se de uma
releitura da calabresa. Inspirada na
pizza Diávola italiana, ela vem com
calabresa picada e cebola roxa. Outro
produto que tem uma grande procura é o Cannolo. O creme do recheio é
feito com ricota fresca produzida local
e artesanalmente pelo nosso parceiro
italiano da Apulia Queijos & Mozzarellas. “Seguimos os padrões napoletanos em ambas as unidades, ou seja:
a massa leva apenas farinha especial,
água, pouquíssimo fermento biológico
e sal. A fermentação é feita lentamente, entre 24h e 48h, deixando a massa
mais saborosa e mais fácil de digerir”,
explicou Ana Carolina Nappo.
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Saque FGTS
aniversário

Avaliação do governo
Ibaneis.

Fim do DPVAT

pesquisa relâmpago

Caio Barbieri
Colunista do Metrópoles

Carlos Dalvan
Administrador do Recanto
das Emas

Ivan dos Santos
Secretário Adjunto de
Trabalho

Fernanda Chaves
Vendedora

Roseani Trindade
Advogada e empresaria

RUIM

BOM

RUIM

RUIM

RUIM

Só quem já precisou ou
conhece alguma família
vítima da violência no
trânsito sabe como esse
seguro era importante.

Concordo com a medida
provisória extinguindo o
DPVAT somente atentarse aos benefícios que
eram provenientes da
arrecadação

O Executivo Federal propôs
medida adversa, relativamente
à prevenção dos acidentes e
mitigação dos riscos causados
pelo trânsito, decisão adotada
sem qualquer discursão pública
preliminar

O fim do DPVAT deixará
famílias de vítimas de
acidentes desamparadas.

Vai deixar as futuras
vítimas do trânsito
desamparadas

BOM

BOM

BOM

REGULAR

BOM

O DF vem nos dois últimos
governos completamente
incompetentes e inertes.
Ainda é cedo para
avaliações concretas.

É o início de um governo de
mudanças para toda população
do Distrito Federal pois com
sensibilidade aos mais carentes
e comprometimento em
melhorar a qualidade de vida
vem realizando melhorias
históricas

A atual gestão do GDF atua
com foco na população
mais necessitada, buscando
trabalhar com políticas
públicas que impactam
positivamente no combate
às vulnerabilidades sociais

A economia do governo
do DF cresceu um pouco,
porém o desemprego
ainda é preocupante, a
saúde pública teve um leve
avanço em relação a novas
contratações

A administração do
Governador tem me
surpreendido positivamente
principalmente na área
habitacional

BOM

REGULAR

BOM

BOM

REGULAR

A medida vai chegar
principalmente em famílias
que não contavam com o
recurso. Além de ajudar
no pagamento de dívidas,
poderá injetar ânimo para a
economia local

Em um cenário de economia
fragilizada em que nos
encontramos todas as
tentativas são válidas para
movimentar o comércio
e aumentar o poder de
compra das famílias.

Configura-se na
possibilidade de o
beneficiário utilizar o saque
para saldar dívidas e injeção
de recursos na economia

Foi bom para a economia,
com isso alguns brasileiros
poderão liquidar contas,
porém seria ainda melhor
liberando todo o saldo de
contas inativas

O trabalhador poderá sacar
de 5% a 50% do FGTS todos
os anos só que perderá
o direito de sacar para
comprar casa própria ou
se for demitido sem justa
causa.

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.

www.fecomerciodf.com.br
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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.

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.

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.

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

31 3280-7080

fecomercio@vertexseguros.com.br
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BRB. Inteiro pra você.
A vida precisa ser vivida por inteiro. Então não aceite nada pela metade.
Porque meios amores não preenchem corações. Um pouco de presença não resolve
e um quase sonhar não vira realidade. Se for pra ser, que seja por inteiro. Por isso
somos digitais, claro. Mas também somos próximos quando você precisa. Pontos de
atendimento? Ninguém tem mais. E pela nossa cidade, ninguém faz mais. Também
temos crédito com as menores taxas, seguros com os maiores descontos e
financiamentos com as melhores condições. Porque pessoas, antes de serem físicas
ou jurídicas, são pessoas. E é para as pessoas daqui que a gente se dedica.
Inteiramente. Quais suas necessidades? Seus planos? Seus sonhos?

Tudo que você precisa está bem aqui, no BRB.
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